
 

Liturgisch nieuws 

 
De Zondagvieringen in onze kerk van Linden 

Begin augustus kwamen onze vijf voorgangers bij elkaar om te overleggen 

hoe en wanneer we de draad van onze zondagvieringen weer zouden 

oppakken. We gingen er daarbij van uit dat de bestaande beperkingen in 

verband met het coronavirus langzaam maar zeker zouden afnemen, zodat 

er weer meer mogelijk is in onze kerk.  

 

Vanuit de wetenschap dat pastoor Toon van Dijk uit Mook in verband met 

zijn gezondheid van verdere deelname aan onze vieringen moet afzien, 

hebben we in overleg met de contactgroep een paar belangrijke 

beslissingen genomen, die wat ons betreft gelden tot 1 januari 2022. 

Daarna zien we verder.  

 

 We kiezen ervoor om telkens op de 1e en op de 3e zondag van de 

maand om 10.00 uur een zondagviering te verzorgen in onze kerk. 

 

 Na iedere viering is er koffie in de Burcht voor iedereen – ook voor 

ieder die niet bij zondagviering aanwezig was. Welkom! 

 

 Ieder kwartaal kent één 5e zondag van de maand. In principe 

hebben we dan ook op die zondag een wisselende activiteit in de 

kerk of vanuit de kerk. 

 

 Bijzondere feestdagen zoals Kerstmis, Pasen, Pinksteren, 

Lambertus en Allerzielen vieren we in de kerk. 

 

 Onze kerk blijft beschikbaar voor andere activiteiten die voor de 

Lindense gemeenschap van belang zijn, zoals concerten, lezingen 

en Gildevieringen.  

 

 Voor persoonlijke gebeurtenissen, zoals geboorte, huwelijk en 

afscheid bij overlijden blijft onze kerk beschikbaar  



 

Alle komende vieringen worden steeds aangekondigd in ‘Rond de 

Lindense Toren’, houd daar de data in de gaten  

 

Hoewel de zondagvieringen de ‘rode draad’ vormen in onze Lindense 

Geloofsgemeenschap, willen we nadrukkelijk uitspreken dat we er voor de 

hele Lindense gemeenschap willen zijn.  

 

Tot en met 2 januari 2022 hebben we de volgende zondagvieringen 

vastgelegd: 

 

Zondag  

  19  september  Lambertus viering 

    3 oktober 

  17  oktober 

  31  oktober  Allerzielen 

    7  november 

  21  november 

    5  december 

  19 december 

 

Vrijdag 24 december   Kerstavond 

Zondag  2 januari  Nieuwjaar  

 

Herman van Rhee  

 

 

 

 

 

Niet vergeten: 

                           Goede doelenactie Linden 
 

 

 


