
Van de Contactgroep  

 

Welkom aan Marieke Drent 

Op vrijdagmiddag 12 april maakten we kennis met pastoraal werkster Marieke 

Drent. Ze werd in dorpshuis De Burcht ontvangen door de contactgroep en onze 

voorgangers en we hebben haar ons mooie, oude kerkje laten zien. Wij hebben 

deze eerste ontmoeting als uitermate prettig ervaren en we hebben de indruk 

gekregen dat Marieke dat ook vond. Uiteraard hebben we gesproken over haar 

en onze plannen voor de toekomst en over wat we daarin voor elkaar kunnen 

betekenen. We gaan onze uiterste best doen om de kinderen uit Linden deel te 

laten nemen aan de Kinderkaravaan die op zondag 2 juni begint en op zondag 27 

oktober Linden aandoet.  

 

De Vastenactie 2019 

Tijdens onze Paasviering op zondagmorgen 21 april hebben we stil gestaan bij de 

projecten van de Vastenactie. Het zal niet toevallig zijn geweest dat als thema 

voor deze actie de slogan ‘Water verandert alles’ is gekozen. Juist op een 

ochtend waarin het in de viering gaat over het Licht en het Doopwater kwam dat 

heel sterk naar voren. De daaraan verbonden collecte voor diverse projecten van 

de Vastenactie bracht in Linden € 317, - op. Een mooie opbrengst, zeker gezien 

de € 239,- van vorig jaar! Hartelijk dank voor de gulle gevers.  

 

En de Paaskaars gaat naar…. 

Francien Loeffen. Na de mooie Paasviering ontving zij van Ton Keijzers de 

paaskaars van 2018 en zij heeft hem thuis een mooie plek gegeven. Deze eer 

kwam haar toe omdat zij een van de Lindenaren is, die heel veel jaren met 

overtuiging en trouw de parochie en later geloofsgemeenschap Linden hebben 

gedragen. 

  

Gildemis zaterdag 22 juni a.s. 

Traditioneel op de tweede zaterdag na Pinksteren organiseert ons Sint Antonius 

en Mariagilde het Koningschieten met daarna de Gildemis om 19.00 uur in onze 

kerk. Voorganger bij deze Eucharistieviering is pastoor Theo Lamers. Omdat op 



zaterdagavond 22 juni een viering op het programma staat, wordt op zondag 23 

juni geen zondagdienst gehouden. 

In de weken daarna pakt de liturgie de ‘zondagen door het jaar’ weer op met 

evangelieteksten van de evangelist Marcus. Na de verhalende teksten rond 

Pasen en Pinksteren verandert de toon van de lezingen. Meer en meer leggen ze 

ons levensvragen voor, dagen ze ons uit om in de spiegel te kijken en roepen ze 

op om ons te bezinnen. 

                                                
Kerk Open  

Onze bisschop Mgr. De Korte heeft onlangs de parochies opgeroepen om de 

kerkgebouwen zoveel mogelijk voor devotie en bezichtiging open te stellen. Wij 

zijn dat met hem eens en daarom handhaven we onze openstelling in de 

zomermaanden. Omdat onze historische kerk nog altijd veel bezoekers trekt van 

passanten en zomergasten in Linden bieden wij hen de gelegenheid om op 

zondagen de kerk te bezichtigen en een kaarsje op te steken bij ‘Onze Lieve 

Vrouw op Zolder’. Ook bieden we met een zelf gemaakte folder informatie aan 

de bezoekers.   

                        
  


