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 CORONAMAATREGELEN MET GEVOLGEN 

 

Rond De Lindense Toren was klaar. De Kerstboom kon opgehaald worden. 

Het gilde had de beelden van de kerststal al naar de kerk gebracht.  De 

Kerstviering was verplaatst naar overdag en was  coronaproof geregeld.  

Ook inhoudelijk was alles voorbereid  en het boekje voor de viering kon 

gedrukt worden. De liederen waren gekozen en de repetities gepland. 

Zondagmorgen 19 december stuurde Ton Keijzers namens de contactgroep 

het volgende mailtje aan het groepje dat om 11.00 uur zou repeteren: 

 

Beste allen, 

We hebben als contactgroep kerk Linden vandaag besloten om de 

Kerstviering op Eerste Kerstdag geen doorgang te laten vinden. 

We nemen daarmee onze verantwoordelijkheid met het oog op de ernst van 

de actuele corona-situatie. Dit is een grote teleurstelling voor velen, juist 

ook omdat de aanstaande Kerstviering als een welkom lichtpuntje werd 

gezien. De gezondheid van eenieder staat evenwel voorop en we tonen ons 

solidair met de regeringsmaatregelen. Dat schept ook duidelijkheid naar 

iedereen. 

Ook voor voorgangster Trees van den Broek is het een teleurstelling, zij 

had de dienst van de Eerste Kerstdag al helemaal voorbereid inclusief de 

liederenkeuze. 

Het leek ons een gepast idee om het boekje van de dienst alsnog te 

verspreiden, om daarmee toch enigszins tegemoet te komen aan het samen 

kerst vieren.     

Voor de duur van de lockdown komen ook alle overige geplande vieringen 

in onze kerk te vervallen. 

Deze week komt ook de Toren uit, waarin mededeling wordt gedaan het 

bovenstaande.  

Wij wensen jullie fijne Kerstdagen toe, blijf gezond en let goed op elkaar.    

    

Mede namens de contactgroep, Ton K. 

 

 

 



Samengevat 

 

 De kerstviering van 25 december 1
e
 Kerstdag in onze 

Lambertuskerk gaat niet door  

 

 De kerk is tijdens de kerstdagen ook niet open 

 

 Tot het einde van de huidige ‘strenge Lock Down’ vervallen alle  

vieringen die zijn gepland. 

 

 U ‘hoort’ via Rond De Lindense Toren wanneer er weer vieringen 

in kerk zijn. Alle informatie staat ook op www.Grootlinden.nl  

 

 De collecte voor de Advents- & Kerstactie voor het Rode Kruis kan 

niet plaats vinden maar we hopen dat u zelf uw bijdragen 

rechtstreeks overmaakt naar giro 6868 

 

 Het boekje  met de volledige teksten en liederen van de Kerstviering 

2021 wordt wel gedrukt en zal als kerstcadeautje bezorgd worden 

bij iedereen die de vieringen in onze kerk met enige regelmaat 

bezoekt.  Voor ander belangstellenden laten we er een aantal extra 

afdrukken.  Als u graag een boekje wilt hebben en er geen hebt 

ontvangen kunt u een exemplaar afhalen bij een lid van de 

contactgroep of vragen er een te bezorgen.   

 

 

 

 

 

 

We beseffen dat de nieuwe strenge Coronamaatregelen veel teleurstelling 

oproepen. We schreven in het openingswoord dat Kerstmis dit jaar anders 

zou zijn. Toen wisten we nog niet wat er nog meer op ons af kwam. In 

dagblad Trouw stond een verhaal en een bemoedigend gedicht van Freek 

de Jonge, dat wij hieronder opnemen.  

 

 

http://www.grootlinden.nl/


 

Wees niet bang 

je mag opnieuw beginnen 

vastberaden doelgericht 

of aarzelend op de tast 

Houd je aan regels 

volg je eigen zinnen 

laat die hand maar los 

of pak er juist een vast 

 

Wees niet bang 

voor al te grote dromen 

Ga als je het zeker weet 

en als je aarzelt wacht 

Hoe ijdel zijn de dingen 

die je je hebt voorgenomen 

het mooiste overkomt je 

het minste is bedacht 

 

Wees niet bang 

voor wat ze van je vinden 

Wat weet je van een ander 

als je jezelf niet kent 

Verlies je oorsprong niet 

door je te snel te binden 

Het leven lijkt afwisselend 

maar zelfs de liefde went 

 

Wees niet bang 

je bent een van de velen 

en tegelijk is er maar een als jij 

Dat betekent dat je 

vaak zult moeten delen 

en soms zal moeten zeggen 

laat me vrij 

 



We hopen dat u ook in deze omstandigheden de Kerstdagen en de 

jaarwisseling toch als een vreugdevol gebeuren kunt ervaren. Iets minder 

drukte biedt meer ruimte voor intensiteit en intimiteit. Anders is niet per se 

minder. 

De contactgroep en redactie wensen u  

 

     Zalig Kerstfeest en een Goed en Gelukkig Nieuw Jaar. 

 

Ook in dat nieuwe jaar horen en zien we elkaar. 

Redactie en contactgroep 

      
 

 

 


