
Klein Torentje 
In de vakantietijd is communicatie altijd wat lastiger. Mensen zijn minder bereikbaar en je kunt er niet 

van uitgaan dat berichten gelezen worden. Daarom een klein torentje om u tijdig te informeren over 

allerlei zaken die zich de komende tijd gaan afspelen. De volgende ‘echte’ Rond De Lindense Toren 

komt pas rond 1 september uit maar dat is dan meteen een speciale uitgave ter gelegenheid van de 

Lindense viering van 75 jaar bevrijding van Zuid Nederland. 

Overigens lijkt het wel een trend om via appgroepen en het tablet contacten te blijven onderhouden. 

Afstand nemen, los komen en ‘je de dingen laten overkomen’ -iets waar iedereen af en toe behoefte 

heeft- wordt daardoor wel moeilijker, want er komen altijd dingen voorbij die je gedachten bepalen. 

Van de andere kant heeft de ongekende hitte er wel voor gezorgd dat velen de plannen behoorlijk 

hebben aangepast. Werken of recreëren in de zon was geen lolletje. Zelf op de plassen was het rustiger 

dan andere jaren in deze tijd. 

Hopelijk is de hitte niet naar het hoofd gestegen en is er nu even tijd voor ‘andere’ dingen: als 

geloofsgemeenschap Linden proberen we met elkaar stil te staan bij dingen waar wij mensen vaak te 

gemakkelijk aan voorbijgaan. Natuurlijk bepaalt iedereen zelf waaraan hij waarde hecht maar we 

maken doorgaans weinig tijd vrij om wat we doen en meemaken te “waarderen” ofwel de echte 

waarde toekennen. 

 

 Zo is onze vrijheid en het feit dat we al 75 jaar vrede hebben in West Europa de moeite waard om bij 

stil te staan. 

 

Dat doen op zondag22 september. 

Om 11.00 uur is er een Vredesviering in de kerk met aansluitend de herdenking van de vijf 

omgekomen Amerikaanse militairen, de ontvangst van alle deelnemers,het gilde en officiële 

genodigden in De Burcht. 

Om 14.00 uur wordt het nieuwe monument officieel in gebruik genomen(dat is op tijd klaar 

ondanks het door de hitte veroorzaakte uitstel van werkzaamheden). Er zijn daarna nog allerlei 

activiteiten in en rond De Burcht en het Gildeterrein. U hoort daar meer over in de komende speciale 

uitgave van Rond De Lindense Toren. 

De vredesviering valt dit jaar niet samen met het Lambertusfeest. Het feit dat we een actieve levende 

gemeenschap zijn is ook de moeite waard om te vieren op zondag 15 september om 10.00 uur met 

daarna feestelijke koffie in De Burcht. 

 

 


