
Uit de historie: 10 jaar op eigen benen  

 

Bij gelegenheid van het 25 jarige jubileum van de Rond De Lindense Toren keken we in een 

nummer van 10 jaar geleden en zagen we dat het 10 jaar geleden is dat Piet Vermeeren 

ontslag nam als pastoor van Linden.  

Zijn brief van toen aan de parochianen staat hieronder:    

 

Beste parochianen, 

 

Met pijn in mijn hart en pas na grondige afweging en innerlijke strijd stuur ik jullie deze 

brief. 

 

Op 25 januari jl. heb ik mgr. Antoon Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, een brief 

gestuurd met de mededeling dat ik ontslag neem als pastoor van Linden. De conservatieve, 

klerikale lijn die het bisdom momenteel drastisch doorvoert, kan ik niet langer verantwoorden 

voor mijn geweten en voor mijn geloven. Directe aanleiding voor mijn ontslagneming is dat 

men koste wat kost onze Lambertusparochie wil laten opgaan in een nieuwe parochie Cuijk. 

Daarbij worden wij door hulpbisschop Mutsaerts aangesproken op een wijze, die wij niet 

verdiend hebben en die ongepast is. Wat aan zijn brief godsdienstig en pastoraal is, ontgaat 

me totaal.  

 

Alleen vanwege jullie, de parochianen, heb ik mij bij de bisschop bereid verklaard om mijn 

ontslag pas te laten ingaan op Pasen, 8 april 2012. 

 

Voor mijzelf ben ik eruit. Maar mijn pijn ligt bij degenen met wie ik hier samen een 

geloofsgemeenschap heb kunnen voortzetten en uitbouwen, die weliswaar niet volmaakt is, 

maar die serieus probeert kerk van Jezus Christus te zijn in onze tijd. Ik weet dat mijn 

ontslagneming sommigen van jullie diep raakt. 

We hebben de verantwoordelijkheid om samen te koesteren en te bewaren wat goed is in 

Linden, ook op religieus gebied. 

 

Om een gesprek met allen die zich hierbij betrokken voelen voor te bereiden wil het 

parochiebestuur nu meer tijd nemen, en de geplande bijeenkomst van zondag 5 februari 

verzetten naar zondag 26 februari a.s. om 11 uur.  

Natuurlijk zal ik dan ook aanwezig zijn, want van verhuizen uit Linden is geen sprake en de 

toekomst van Jezus Christus in ons dorp blijft mij ter harte gaan. 

 

Na de Zondagsviering van 5 februari drinken we wel samen koffie in de Burcht om daarbij 

gedachten en gevoelens uit te wisselen en eventuele vragen op papier te zetten.  

 

Met hartelijke groet vanuit de pastorie, 

Piet Vermeeren, pastoor  

 



 

 

Het kaarsje brandt tien jaar 
Op Paaszondag 8 april 2012 naam onze pastoor Piet Vermeeren afscheid van onze 

Lambertusparochie. Dat te plotselinge afscheid beroerde ons, want het was het einde van een 

periode waarin we met velen uit Linden en daarbuiten op een inspirerende wijze ons kerk-zijn 

beleefden. 

Piet liet ons niet verweesd achter. In de periode vóór zijn vervroegde afscheid keek hij met het 

parochiebestuur vooruit naar de periode zonder pastoor. Hoe zouden we ‘het kaarsje brandend 

kunnen houden’. Wat opgebouwd was, mocht niet zo maar verloren gaan.  

 

 

 

Dankzij de inzet van velen is ons dat gelukt.  

We hebben de Geloofsgemeenschap bij elkaar kunnen houden en we hebben de indruk dat we 

een wezenlijke rol mogen spelen in de Lindense dorpsgemeenschap. Dat blijkt ook uit de 

ondersteuning die onze Geloofsgemeenschap jaarlijks ondervindt van veel dorpsgenoten.  

We zijn ons er ook van bewust dat we wat mensen onderweg zijn kwijtgeraakt en dat 

betreuren we. Gelukkig mochten we ook steeds nieuwe mensen verwelkomen.  

 

 
 

 

 

Na tien jaar zijn we vooral dankbaar dat we er op deze manier nog zijn. De betrokkenheid en 

bereidheid om zo iets voor elkaar willen betekenen is zeker niet afgenomen en daar zijn we 

heel dankbaar voor.  

 

Samen gaan we voor nog vele jaren! 

 

 


