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In de maand november van afgelopen jaar hebben weer onze jaarlijkse financiële actie gevoerd. We 
hebben onze ‘vaste donoren’ gevraagd hun bijdrage voor 2019 over te maken. Er is nog geen actueel 
rapport van de spaarpot opgemaakt maar we hebben er alle vertrouwen in dat iedereen de 
toegezegde bijdrage inmiddels heeft voldaan. Hartelijk dank daarvoor! 
We deden via de Stichting Louisa ook een beroep op alle overige Lindenaren en lezers van Rond de 
Lindense toren buiten Linden. Het is verheugend dat de respons van binnen Linden en van buiten 
Linden duidelijk is toegenomen. In het afgelopen jaar ontvingen we ruim 900, - aan giften. De netto 
opbrengst van drie concerten (waaronder de adventsconcerten van 2018 én 2019) was ongeveer 
770, - en we mochten het positieve saldo van de ‘Operareis naar Essen” 115, - ontvangen. In totaal 
een positief jaarsaldo van bijna 1800, - . 
Hartelijk dank gevers, reizigers en vrijwilligers!  
 
De contactgroep Geloofsgemeenschap Linden 
Bestuur stichting Louisa Linden 
 
Presentatie-avond Nigeria en Vastenactie-project 
Het vastenactie-project wordt dit jaar bestemd voor Nigeria, het thuisland van Pater Callistus, onze 
kapelaan. Het project biedt de mogelijkheid om eens stil te staan bij het land, het leven, de cultuur 
en het geloof in Nigeria. Wellicht ook een kans om beter te begrijpen waarom we de opbrengsten 
aan het doel - de school voor mensen die doof(stom) zijn of een beperking hebben - schenken.  
Pater Callistus zal ons er deze avond over vertellen. 
 
We nodigen u van harte uit om deze informatie avond bij te wonen op dinsdag 24 maart a.s. om 
20.00 uur op pastorie in Cuijk centrum.  
Een berichtje als u komt is prettig, maar niet noodzakelijk (info@martinuscuijk.nl of 0485.312555) 
Voorafgaand aan de avond is om 19.00 uur het oecumenisch avondgebed.  
U bent hiervoor ook van harte uitgenodigd en aansluitend dan ook welkom op de pastorie. 
 
Het Parochiebestuur heilige Martinus  
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