
Berichten  
 
Meezingen? Graag! 
Het is de bedoeling om met kerstavond om 19.00 uur weer met ons Gelegenheidskoor tijdens de 
viering de kerkgangers te ondersteunen bij het zingen van de liederen. 
Misschien dat we voor de dienst, zoals andere jaren nog wat mooie kerstliederen ten gehore kunnen 
brengen. 
Maar omdat niet alle zangers van de afgelopen jaren kunnen meedoen, zoeken we nieuwe stemmen. 
Je kunt je aanmelden bij Joost Angenent.   
E-mail : angenentjoost@gmail.com  
De bekende meezingers krijgen ook persoonlijk een oproep. 
De repetities zullen vooral op woensdagavonden eind november en de maand december 
plaatsvinden. En de zondag voor kerstavond. 
 
Naar de Opera in Essen (Dld.)  
Op zondagmiddag 5 januari 2020 zingt onze dorpsgenote Deirdre Angenent in de Opera van de 
Duitse stad Essen de rol ‘Fenena’ in de opera Nabucco van Verdi. De voorstelling begint op die 
zondagmiddag om 16.30 uur.  
 
We gaan met een bus vanuit Linden naar die voorstelling en u kunt nog mee.  
In overleg met de Opera in Essen hebben we 20 plaatsen 1e rang en 20 plaatsen 2e rang in optie 
genomen tot zaterdag 2 november.  
De tijd dringt dus én er zijn al heel wat aanmeldingen.  
 
Praktisch:  Vertrek: 13.30 uur / terug in Linden 21.00 uur  
     Prijs entree en busrit 1e rang € 55, - p.p. 
  Prijs entree en busrit 2e rang € 49, - p.p.  
Het zijn mooie plaatsen in de bus en in het theater! 
 
Opgave op korte termijn bij Herman van Rhee via:  

hermanvanrhee@kpnmail.nl 
 

Let op: er zijn voor 40 plaatsen beschikbaar in bus en theater. 
De aanbieding loopt tot zaterdag 2 november! 
 
Info: Herman van Rhee   
 
We hebben een 100 jarige in ons midden 
 
Voor veel Lindenaren ongemerkt, maar toch: we hebben een ‘eeuweling’ in ons midden. Het is het 
heilig Hart van Jezus beeld voor onze kerk. Op 21 september 1919 werd dit beeld, dat gemaakt is in 
een atelier in Den Bosch, ingezegend op de plaats waar het nu nog staat.  
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‘Allerheiligst Hart van Jezus zegen Linden’ 

Staat op de sokkel 
Het is opvallend dat aan het begin van de 20e eeuw de devotie voor het heilig Hart zo’n vlucht nam. 
Sommigen zeggen dat het komt door het ineenstorten van veel vorstenhuizen in Europa na de 1e 
Wereldoorlog, anderen vertellen over de bijzondere devotie aan het eind van de 19e eeuw van de 
Peruaanse priester Eduardo Crawley Boevry de Murga (1875 – 1960). Diverse pausen van Rome 
hebben zijn oproep in het begin van de vorige eeuw overgenomen en het heilig Hart van Jezus tot 
patroon van het gezin gemaakt.  
In veel kerken – ook in de Martinuskerk in Cuijk – wordt die devotie voortgezet op iedere 1e vrijdag 
van de maand met een mis om 9.00 uur.  
HvR 
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Zondag 17 november
Koffieconcert in

De Burcht

Slagwerkgroep Linden nodigt U van harte uit
Het begint om 11 uur.

In de pauze een loterij met mooie prijzen !  
Entree, koffie en gebak gratis.

 
In de weken voorafgaand aan ’t concert komen leden van de Slagwerkgroep 
huis aan huis langs voor de lotenverkoop. Ook is het mogelijk loten te kopen bij 
het concert. De loten kosten € 2,50. Hiermee ondersteunt u de Slagwerkgroep 

 

Volgende nummer  
Het volgende nummer komt voor het zomerreces uit. Berichten of kopij tot uiterlijk  25 november 
2019  sturen naar j-van-denbroek@home.nl of   apjlkeijzers@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j-van-denbroek@home.nl
mailto:apjlkeijzers@gmail.com

