
Berichten 

 

Herinnering: 

 

Concert van de Slagwerkgroep Linden 

Op Palmzondag 10 april om 11.00 uur in De Burcht. 

 

 

Bloemenhulde 
In onze kerk is het gebruikelijk dat de bezoekers van de viering op Goede Vrijdag voor de 

huldiging van het Kruis een bloem mee brengen. Ook dit jaar doen we een oproep aan ieder 

om die traditie in ere te houden.  

Na afloop van de Goede Vrijdagviering wordt van alle bloemen een bloemstuk gemaakt, dat 

met Pasen onze kerk zal versieren.  

 

Vervolg van de Actie: Linden in Synode  
Het is heel begrijpelijk dat door de ontwikkelingen in Oekraïne en de inzet daarvoor in Linden 

en omgeving de aandacht voor de Synode wat naar de achtergrond verdwijnt.  

 

Toch is op zondag 20 maart een goed bezochte bijeenkomst gehouden in De Burcht. Er is 

gepraat en er is geluisterd naar elkaar. We vroegen ons af waar we onze inspiratie halen en 

hoe belangrijk de gemeenschap daarvoor is waarmee we samenleven.  

 

Op zondag 3 april vond de tweede bijeenkomst plaats. We willen ‘zout’ zijn voor onze 

samenleving en ‘licht’ uitstralen op plaatsen waar het donker is. We zijn onder indruk van de 

enorme inzet van zoveel – vooral jonge – mensen voor vluchtelingen in ons dorp. Kortom; er 

is hoop, al vragen we ons wel af of de traditionele kerk dat nog meemaakt?  

 

De neerslag van die gesprekken leggen de deelnemers vast in brieven die via het bisdom Den 

Bosch in Rome zullen aankomen. De brieven worden ingeleverd op Pasen (17 april)  

 

Omdat op 24 april de viering van Orthodox Pasen gepland staat, komt de Synodebijeenkomst 

in De Burcht te vervallen, die samenkomst wordt verplaatst naar onze kerk. De aanvangstijd 

blijft 10.00 uur.  

 

Het volgende nummer  

Het volgende nummer komt zoals gebruikelijk uit in de week voor Pinksteren. Kopij voor dit 

nummer kunt u tot 18 mei inbrengen:  

sturen naar vandenbroekjag@gmail.com of apjlkeijzers@gmail.com 
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