Verder nieuws
Toon van Dijk
Een delegatie van de contactgroep van onze Geloofsgemeenschap heeft onlangs een bezoek gebracht
aan pastor Toon van Dijk in zijn woning in Mook.
Toon was jarenlang op geregelde tijden voorganger in onze kerk bij Eucharistievieringen. Helaas
moest hij daar in verband met zijn gezondheid mee stoppen. Het gaat nu goed met hem, maar echt
terugkeren om bij ons voor te gaan, zal heel moeilijk zijn. Wel hebben we afgesproken dat hij – als
zijn gezondheid dat verder toelaat – op een zondagmorgen bij ons te gast is in onze kerk en bij de
koffie.
Die uitnodiging heeft hij graag aanvaard.
We kijken dankbaar terug op zijn vieringen, waarin altijd ook een stukje humor – de Blijde Boodschap
– aanwezig was. Ook nu was de lach niet ver weg. Hij noemde zijn voorgaan in Linden: ‘BBB’, dat is:
‘Beunen Buiten het Bisdom’. Mook valt onder het bisdom Roermond en Linden onder Den Bosch!
Geregeld plaatsen we nu nog in ons blad ‘Rond de Lindense Toren’ gedichten van Toon, die tot
nadenken oproepen.
Dank je wel, Toon, voor jouw vele goede Woorden.
De Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden

Pastor Henk Jansen in Linden
Tijdens het onlangs gehouden overleg van onze contactgroep met het parochiebestuur werd ons
voorgesteld om pastor Henk Jansen binnen het pastorale team van onze Geloofsgemeenschap
Lambertus Linden een plaats te geven.
Sindsdien hebben we enkele keren contact gehad met elkaar en Henk Jansen heeft intussen vieringen
in onze kerk meegemaakt. Hij was op 31 oktober na de viering ook te gast in De Burcht bij de koffie.
Tijdens die morgen heeft hij zich voorgesteld aan de daar aanwezigen.
We hebben afgesproken dat we rustig de tijd nemen om aan elkaar te wennen.
Het is de bedoeling dat pastor Henk Jansen na verloop van tijd ook zal voorgaan in onze kerk bij
zondagvieringen en dat hij tevens beschikbaar is voor pastorale zorg.

Extra Vieringen in onze Lambertuskerk Linden
Op verzoek van pastor Henk Jansen is ons gevraagd om onze kerk ter beschikking te stellen voor
vieringen bij gelegenheden van gelovigen die niet uit Linden komen. Hij denkt daarbij aan Rouw– en
Trouwdiensten. Onze kleine, intieme kerk kan juist voor kleine groepen een mooie plaats zijn.
Wij zijn heel blij met deze vraag en we gaan dan ook graag in op dit aanbod, hoewel het wel een extra
beroep doet op onze vrijwilligers. Verdere details moeten we nog uitwerken. Intussen heeft de eerste
familie op vrijdag 12 november al een afscheidsviering in onze kerk gehouden. Familie en
begrafenisondernemer waren zeer onder de indruk van de mogelijkheid dat ons kerkje biedt.
Pastor Henk Jansen was de voorganger bij die begrafenis.
Het is dus heel goed mogelijk dat deze vieringen vaker gehouden gaan worden in onze kerk. Voor
Lindenaren wellicht even wennen dat plotseling – zonder dat zij het weten – de klokken gaan luiden
voor een kerkdienst.
De Contactgroep

Schenking
De familie van Jos de Valk heeft na het overlijden van Jos iets teruggegeven waaraan Jos zeer gehecht
was: de afbeeldingen van de glas in lood ramen van onze kerk samen prachtig ingelijst. Hij heeft die
gekregen ter gelegenheid van zijn pauselijke onderscheiding en zijn verhuizing naar Veghel. De
familie van Jos wil graag betrokken blijven bij de ‘kerk van Linden’. De contactgroep beraadt zich
over een passende bestemming.

Teleurstelling
Er gaan allerlei dingen niet door. Het is nu niet anders en er is alle begrip. Maar het is toch goed te
merken dat het niet doorgaan van het dorpsfeest ook teleurstelling opriep. Het leven moet ook gevierd
kunnen worden. Laten we hopen dat het spoedig weer gemakkelijker wordt.

Volgende nummer
Het volgende nummer komt dinsdag voor Kerstmis uit. Kopij kunt u tot 16 december inbrengen:
sturen naar j-van-denbroek@home.nl of apjlkeijzers@gmail.com.

