
Berichten 
 
Om alvast te noteren:  
 
Frühlingconcert in onze kerk op zondag 19 april  
Op zondag 19 april 2020 is er opnieuw een concert in onze kerk te geven door 
het ensemble Amuse. 
Wederom om 15.00 uur. 
In het Paasnummer volgt daarover nadere informatie  
 
Concert in onze kerk op zondag 20 september  
Op zondag 20 september is er een Lindens concert voor en door Lindenaren 
In dit nummer treft u een inlegvel met nadere informatie aan.  
 
Goede wensen 
De redactie wenst u een mooie carnaval toe en daarna ook tijd voor een vorm van vasten die bij u 
past.  
 
Volgende nummer  
Het volgende nummer komt uit in de week voor Palmzondag (5 april). Berichten of kopij tot uiterlijk  
25 maart 2020  sturen naar j-van-denbroek@home.nl of   apjlkeijzers@gmail.com. 
 
Tot slot: 
Een mooie zin uit een carnavalslied: 
 
Als alle mensen eens waren zoals wij …. 
zoals wij zouden moeten zijn…… 

 

 
 
 
 

 
Jeugduitwisseling 2020 Linden-Holstein (D) 

• Jeugduitwisseling in het kader van de jumelage Linden-groet-Linden 
• Jongeren van 16 t/m 19 jaar 
• 22 – 31 juli 2020 
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Ben je tussen de 16 en 19 jaar en woon je in de gemeente Cuijk of Gassel? Heb je zin om de komende 
zomer een leuke en leerzame vakantie te hebben in Frankrijk, samen met leeftijdgenoten uit andere 
Europese landen?  

De kosten zullen 130 euro zijn. 

Kortom, een unieke kans om leeftijdgenoten uit andere Europese landen in een gezellige sfeer te 
ontmoeten, elkaar te leren kennen en waarderen en vriendschappen te sluiten! 
Ook voor vragen kun je contact opnemen. 

Aanmelden: 

Ton Keijzers 
T: 06 – 10662439 
E: apjlkeijzers@gmail.com 

Taizéviering St. Martinuskerk Cuijk vrijdag 13 maart om 19.00 uur  
Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een speciaal gecreëerde ruimte vóór in de 
Martinuskerk. De viering van gebed, lezingen en zang duurt ongeveer 45 minuten.  
Na afloop is er koffie / thee en ruimte om na te praten. 
Iedereen, jong en oud, is van harte welkom.  
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