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Zoals elders in deze editie van Rond de Lindense Toren staat, is de aandacht voor de geboorte van 
Christus in de kerkgeschiedenis pas laat op gang gekomen. Dit in tegenstelling tot de uitbundigheid 
van onze tijd, hoewel daarbij opgemerkt moet worden dat niet iedereen de oorsprong van dit feest 
in gedachten heeft, als het over Kerstmis gaat. Neemt niet weg dat zelfs in het geseculariseerd vieren 
van Kerstmis toch de gedachte aan gezelligheid, elkaar opzoeken en goed zijn voor elkaar al heel 
mooi is in deze soms koude wereld.  
Laten we ook maar die zegening tellen. 
 
Bij ons in Linden is het nog wel mogelijk om Kerstmis in de kerk te vieren. Sterker nog, er wordt extra 
aandacht aan het feest geschonken. Het dorp is erbij betrokken. Ons Gilde zet de Kerststal op in de 
kerk en helpt bij het versieren.  
Het Gelegenheidskoor zorgt weer voor de juiste sfeer tijdens de Kerstnachtdienst op 24 december 
om 19.00 uur. Van dirigent Joost Angenent komt de uitnodiging om al om 18.45 uur aanwezig te zijn 
om te luisteren naar enkele bijzondere kerstliederen. Boven alles is het te hopen dat onze Fons 
Heijnen de verwarming op tijd op stoom krijgt en houdt.  
Die zorg kost hem grijze haren.  
 
Op iedereen in Linden wordt daarnaast een beroep gedaan om bij te dragen aan de Adventsactie die 
dit jaar is aangedragen door Willemien Selten en Ed Tichelaar. De hele Martinusparochie ondersteunt 



die actie ook. Elders in dit blad is te lezen wat Willemien en Ed zo raakte in het kinderproject in Port 
Elisabeth in Zuid Afrika. We hopen op uw gulle gift voor dit mooie doel tijdens de Kerstavondviering. 
 
Evenals vorig jaar zien we ook dit jaar af van een viering op Oudjaarsavond. In plaats daarvan heeft 
de dienst van zondagmorgen 29 december 2019 het karakter van een dankdienst voor het jaar 2019. 
Omdat het zo’n bijzondere dag is, wordt er na afloop koffie geschonken in De Burcht.  
 
Achter in dit blad ziet u het volledig overzicht van de vieringen in onze kerk. 
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