Mededelingen
Het gelegenheidskoor gaat onder leiding van Joost Angenent vanaf half november repeteren om de
Kerstnachtviering op te luisteren.
Voor nieuwe koorleden is er gelegenheid om aan te sluiten. Dat kan via een mail naar
angenentjoost@gmail.com . Degenen die de laatste keer hebben meegedaan, krijgen tijdig een mail van Joost.

“KONINKLIJKE ZANGVEREENIGING NIJMEEGS MANNENKOOR”, Solist: DEIRDRE ANGENENT
Op zondag 18 december 2016 om 20.15uur verzorgt de “Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor”
samen met Deirdre Angenent een concert in Kerstsfeer in de Schouwburg in Cuijk.
Onze Lindense Deirdre is nationaal en internationaal bekend en geroemd om haar fantastische stem. Zelf zing
ik al zo'n 17 jaar bij het Nijmeegse koor als 1e tenor. Het concert heeft dus een duidelijk Lindense tint.
Het Nijmeegs Mannenkoor, 157 jaar geleden opgericht, heeft nationale en internationale bekendheid. Vorig
jaar hebben de mannen nog furore gemaakt in Krakau Polen en in juli j.l. heeft het koor voor de tweede keer de
officiële opening verzorgd van het CHIO in Aken voor ruim 5200 toehoorders. Het was mijn wens om een keer
met ons koor in de Schouwburg Cuijk op te treden.
Deze wens gaat nu in vervulling met als extra bonus de bijdrage van Deirdre.
Kaarten voor het concert kunnen worden besteld bij www.schouwburgcuijk.nl. , of aan de kassa.
De kosten zijn 15,75 euro pp, inclusief garderobe en een drankje tijdens de pauze.
Mogelijk zien we elkaar 18 december a.s. Het belooft een mooie muzikale avond te worden.
Ferdy Kokke
PAASKAARS 2015 VOOR HERMAN VAN RHEE
Tijdens de bijeenkomst ter gelegenheid van het Lambertusfeest is de paaskaars uitgereikt aan Herman van
Rhee. Bij de overhandiging werd de volgende tekst uitgesproken:

“Jij hebt de paaskaars meer dan verdiend. Als er iemand is, die zich heeft ingezet om het kaarsje brandend te

houden, dan ben jij het wel. Een lichtend voorbeeld. Jij blies stevig om de vlam krachtig te houden. Jij neemt het
voortouw de liturgiegroep en gaat zelf ook voor.

Dit is de eerste paaskaars die het dorp Linden verlaat en hij gaat branden in de schaduw van de kathedraal in
Cuijk. Door het branden van deze kaars hoeven we de schaduw niet meer te vrezen.”
Duidelijk toch!
SYMPOSIUM OLC
Het symposium van OLC in de schouwburg op 23 september was druk bezocht. En belangrijker: de bezoekers
waren heel positief over het programma: het maakte indruk, was boeiend met belangrijke informatie en
afwisseling. De column van Geurt Frantzen nemen we op onder de rubriek om bij stil te staan.

IKONENWIJDING IN SINT AGATHA
In de kapel van het Kruisherenklooster in Sint Agatha is er een speciale viering op zondagmiddag 23 oktober om
14.00 uur. Daar worden de ikonen gewijd die o.a. vijf leden van onze geloofsgemeenschap ‘schreven’ onder de
bezielende leiding van Liesbeth Smulders, ook lid van onze geloofsgemeenschap.
Die wijding wordt verricht door pater Frank van Roermund van de Abdij van Berne Heeswijk. Het Klein
Byzantijnskoor Utrecht zal tijdens de viering de gezangen verzorgen.
Iedereen is welkom en uitgenodigd bij deze bijzondere viering.

Heleen Corsmit, Ricky van Mil, Resy Koole, Fons Heijnen, Herman van Rhee en Liesbeth Smulders
Het volgende nummer komt voor 27 november a.s. uit. Berichten of kopij tot uiterlijk woensdag 16
november a.s. sturen naar j-van-denbroek@home.nl.
BENEFIETCONCERT OP 30 OKTOBER IN DE BURCHT
Zondagmiddag 30 oktober geeft de band The Wheels een benefietconcert in het gemeenschapshuis de Burcht,
Kerkstraat 44, 5439 ND Linden van 16.00 tot 20.00 uur. Entree € 10. Zaal open: 15.00 uur. Er is voldoende
parkeergelegenheid bij de Burcht.
Het concert wordt georganiseerd door serviceclub “Raam en Maas” en de volledige opbrengst gaat naar het
goede doel. Dat is dit jaar een kraamkliniek in Nepal. Het geld wordt verdubbeld door de Wilde Ganzen. Voor
informatie zie www.tamsarya.nl
The Wheels is een band die vroeger heel bekend was in deze regio. Ze zijn na 40 jaar weer bijeen en treden
sinds vorig jaar weer af en toe op. Ze maken vooral muziek uit de 60/ 70er jaren. De muzikanten komen uit
Cuijk, Boxmeer, Langenboom en Mill en speelden ook in andere bands. Ze weten een geweldige sfeer te
creëren en we kunnen er dan ook vanuit gaan dat het een gezellige middag wordt. Entreekaarten kosten € 10
en kunt u bestellen via Serviceclub Raam en Maas raamenmaas@gmail.com of bel 0485-315747. Wees er snel
bij, want er is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

