Vieringen en activiteiten
Herdenking 17 september 2022
Het is al een lange traditie in Linden: het gedenken van de vijf Amerikaanse militairen, die op
17 september 1944 vlakbij Linden sneuvelden toen hun vliegtuig neerstortte tijdens de
operatie Market Garden.
De Herdenking 2022 vindt plaats op zaterdag 17 september a.s. om 19.00 uur. De
herdenking wordt georganiseerd door de dorpsgemeenschap Linden en het Comité
Herdenking en Bezinning.
Programma Herdenking Linden 17 september 2022
19.00 uur

Bezinningsbijeenkomst in de Lambertuskerk te Linden met de ’17 september
lezing’ van Sanneke Brouwers, geestelijk verzorger bij Defensie met als titel:
‘Vrede begint waar we elkaars verhalen horen’

19.30 uur

Bloemen leggen bij de herdenkingsplaats op het kerkhof

19.35 uur

Vertrek te voet vanaf J.P.M. Keijzersplein
naar het Vliegtuigmonument
(hoek Oostermeerweg - Den Drul)

19.45 uur

Herdenkingsceremonie bij het monument

Na afloop van de ceremonie vertrek te voet naar
Gemeenschapshuis De Burcht.
Rond 20.00 uur zijn alle genodigden en overige aanwezigen
welkom in De Burcht voor koffie, thee of frisdrank.
Iedereen is van harte welkom om de Herdenking bij te
wonen of op welk moment dan ook aan te sluiten.

Sanneke Brouwers

De 17 septemberlezing
Sinds vorig jaar wordt tijdens de bezinningsdienst in de kerk de ’17 september lezing’
uitgesproken. Toen sprak onze dorpsgenoot Lonneke Peperkamp over het onderwerp ‘Als de
oorlog voorbij is’. Dit jaar spreekt Aalmoezenier Sanneke Brouwers uit Berg en Dal,
geestelijk verzorger bij Defensie in haar lezing over:
‘Vrede begint waar wij elkaars verhalen horen’.
Sanneke Brouwers aan het woord:
Als geestelijk verzorger bij Defensie en bij het Nederlands Veteraneninstituut spreek ik jonge
en oude veteranen van verschillende missies. De meesten kijken positief terug op hun
diensttijd. Maar sommigen hebben moeite om, na diensttijd, de draad van het burgerlijk leven
weer op te pakken. Ze worstelen met wat ze tijdens een missie hebben meegemaakt, gedaan of
nagelaten. Morele vragen, gevoelens van schuld en schaamte, identiteit, de zin van de missie
of het levensverhaal zijn onderwerpen van gesprek met de geestelijk verzorger.

Veteranen hebben behoefte aan erkenning voor het werk dat zij tijdens de missie hebben
gedaan. Zij kunnen zich onbegrepen voelen door burgers, namens wie zij worden
uitgezonden, maar voor wie de missie ‘ver van hun bed’ is. Tegelijkertijd vinden veteranen
het moeilijk om hun verhalen te delen; terwijl dit juist nodig is om de erkenning tot stand te
brengen. Liever blijven ze ‘als kameraden onder elkaar’.
Als geestelijk verzorger zie ik het als mijn rol om een brug te slaan tussen de krijgsmacht en
de samenleving. Het is mooi dat we op Veteranendag klappen voor ‘trotse veteranen’, maar
wat doen we wanneer een missie faalt of doelen niet worden gehaald? Ik wil er voor pleiten
dat we ook dan achter de veteranen staan en de morele vragen bespreken waar militairen
tijdens een missie mee worden geconfronteerd. Vrede en veiligheid gaan ons immers allen
aan.
Op 17 september herdenken we in Linden gebeurtenissen uit de oorlog dicht bij huis, maar
van langer geleden. Nog maar kort geleden werden vluchtelingen van de oorlog in Oekraïne
hier in Linden opgevangen.
Ik wil u uitnodigen om op 17 september, aan het begin van de Vredesweek, met mij stil te
staan bij elkaars verhalen, want daar begint de Vrede!

De Zondagvieringen in onze kerk
Wekelijks een viering is niet haalbaar meer
Elders in dit nummer vindt u het schema van de vieringen in de komende periode: u ziet dan
dat we ongeveer een twee weken schema aanhouden. Door de coronaperiode waren we er al
aan gewend dat er niet op iedere zondag een dienst was. Nu moeten we constateren dat een
weekschema niet haalbaar meer is en – zo blijkt - voor velen ook niet noodzakelijk.

De redenen om niet terug te gaan naar het wekelijkse patroon:
o Het aantal vaste voorgangers is kleiner geworden. Vooral leeftijd en gezondheid
spelen een rol. Toon van Dijk is al wat langer geleden gestopt en Mien Heijnen
inmiddels ook al een tijdje. Laurens Koole en Frans Smulders hebben ook een timeout aangekondigd om gezondheidsredenen. Zij blijven allemaal wel nauw betrokken
bij onze geloofsgemeenschap en wellicht is er incidenteel nog een mogelijkheid om
weer eens voor te gaan. Met veel spijt moeten we dit constateren maar tegelijkertijd
overheerst dankbaarheid voor al wat zij gedurende vele jaren hebben bijgedragen.
Bert Oosterveer is het team komen versterken maar hij heeft veel andere
verplichtingen elders, zodat zijn inzet relatief beperkt moet blijven. Pastor Henk
Janssen - sinds bijna een jaar aan onze parochie verbonden – is bereid om met enige
regelmaat voor te gaan. Herman van Rhee, Trees van den Broek en Bert Oosterveer
doen met Henk Janssen dan ook hun best om het Zondagschema gevuld te houden.
o Door de Coronaperiode zijn ook de behoeften duidelijker geworden. Mensen komen
naar de viering voor inspiratie én voor de ontmoeting. De rituelen zijn wel belangrijk
maar die hoeven niet elke week.
Ook de vrijheid van een zondag zonder ‘verplichting’ is aangenaam en sommigen
vonden de kortere compacte ‘coronavieringen’ ook prima.
We trekken daaruit de conclusie dat een tweewekelijks ritme of preciezer: twee maal
per maand, niet als een ‘onoverkomelijk verlies’ wordt gezien.
Het tweewekelijkse schema wordt wel aangevuld met vieringen op de grote kerkelijke
feesten: Kerstmis, de Goede week, Pasen, Pinksteren, Lambertusfeest, Aswoensdag,
het begin van de Advent en de Vastentijd, Allerzielen en Nieuwjaar. Het blijven
hoogtepunten die het jaarritme bepalen.
o We hebben ook geconcludeerd dat het blad Rond De Lindense Toren – zeker in de in
de Coronatijd – een goede bindende rol speelde. De reacties, die we horen, zijn
positief. Met name buitenstaanders (er zijn inmiddels heel wat digitale abonnees)
geven soms aan dat ze inhoud waarderen. Een extra reden om ons blad Rond De
Lindense Toren en daarmee de band met onze Geloofsgemeenschap in stand te
houden.

Dat alles hopen we nog een tijdje vol kunnen houden maar
op de lange termijn is dat natuurlijk ook in Linden
onzeker. De tijd zal leren hoe het vervolg er uit zal gaan
zien.
De behoefte aan spiritualiteit, aan samen nadenken hoe te
leven , hoe om te gaan met verlies en tegenslag of
antwoorden te vinden op wat er allemaal gebeurt zal
blijven bestaan. In welke vorm dan ook.
We mogen dankbaar zijn dat onze vieringen nog steeds
goed bezocht worden, dat de koffie na in De Burcht er
onlosmakelijk bij hoort en dat we zo onze zorgen kunnen
delen.

De Aard van de vieringen
De ‘afstand’ tussen de zondagvieringen waarin onze lekenvoorgangers voorgaan en de
Eucharistievieringen van onze pastor Henk Janssen roept geregeld vragen op.
We horen ze binnen onze Geloofsgemeenschap, maar ook daarbuiten leven dezelfde
gedachten bij sommige kerkgangers. In de Mantel van juli 2022 op bladzijde 6 doet Henk
Janssen verslag van gesprekken die hij voerde in Cuijk in het kader van het Synodale proces.

Ook daar werd opgemerkt: ‘teksten die tijdens vieringen worden gebruikt, dienen wel te
passen in de tijd waarin we leven’. Eigenlijk dezelfde opmerking die we ook in onze
Geloofsgemeenschap horen. De teksten moeten verstaanbaar zijn en dan wordt niet alleen het
volume bedoeld.
KRO – radio maker voor liturgie Kees van Mechelen verwoordt het heel helder in een
interview over liturgie, als hij zegt: ‘de kerkganger is niet meer toeschouwer, maar voelt zich
deelnemer’. En dat vraagt een andere benadering van ‘vieren’.
Uiteraard hebben we het met pastor Henk Janssen hierover gesproken. Hij staat open voor een
gesprek over ‘de bereikbaarheid’ van de teksten in de Liturgie. We hebben met hem
afgesproken dat we binnenkort daarop met hem en onze Lindense kerkgangers terugkomen.
Gildemis op zondag 11 september
Ons Sint Antonius en Mariagilde heeft de luxe om met een
dubbele naam twee keer in de kerkelijke belangstelling te staan.
Voeg daarbij de viering bij het Koningsschieten in juli en het is
zelfs drie keer.
Op zondag 11 september tijdens de Eucharistieviering van 10.00
uur staat Maria in het middelpunt van de Gilde – aandacht.
Hoewel de eigenlijke dag 8 september is, kiest het Gilde voor de
zondag daarna, de elfde dus. Op 8 september wordt de geboorte
van Maria herdacht.
De tweede heilige, Antonius met het varken, wordt herdacht op of
rond 17 januari. Het is een andere Antonius dan Antonius van
Padua. De Antonius van ons Gilde is de beschermheilige van de
armen en de daklozen, die ‘van Padua’ o.a. van verloren zaken.
Antonius met het Varken / Linden

In de Zondagviering op 11 september wordt speciaal gedacht aan de intenties van ons Gilde.

Lambertus Feestdag in Linden op 18 september 2022
Het zou een mooie vraag zijn voor hobbyisten of geleerden onder ons om uit te zoeken
wanneer onze kerk in Linden toegewijd werd aan de heilige Lambertus van Maastricht. We
volstaan dan ook maar met de toevoeging: ‘sinds mensenheugenis’.
Onze Lindense kerk is trouwens niet de enige die zijn naam draagt, er zijn er talloze vooral
langs de Maas! Om de hoek in Beers was ook een Lambertuskerk en op zondagmorgen wordt
met grote regelmaat de kerkdienst uitgezonden vanuit de Lambertuskerk in het Twentse
Hengelo.
Lambertus heeft als toevoeging bij zijn naam ‘van Maastricht’ gekregen, omdat hij in die
oude stad rond het jaar 638 geboren is. Hij wordt de Apostel van De Kempen en Noord
Brabant genoemd, want hij ging prekend en dopend door die streken. In 672 werd Lambertus
bisschop van Maastricht en in die functie kreeg hij het aan de stok met politieke kopstukken.

Na de moord op koning Childerik II werd hij Maastricht uitgejaagd en woonde hij zeven jaar
in het klooster in Stavelot. Op 17 september waarschijnlijk in 705 werd hij door twee
Frankische edelen in Luik vermoord.
Zijn lichaam werd op 31 mei 716 door zijn opvolger de heilige Hubertus van Maastricht naar
Luik verplaatst. Tijdens de Franse revolutie is een deel van het gebeente van Lambertus
verbrand. De laatste resten van zijn lichaam zijn bijgezet in de Saint Paul Kathedraal in het
centrum van Luik.
Op zaterdag 17 september 2011 hebben een bus vol leden van
onze Geloofsgemeenschap tijdens een pelgrimstocht op die
plaats samen met pastor Piet Vermeeren de Eucharistie
gevierd.
Op zondagmorgen 18 september van dit jaar staat we onze
Zondagviering van die morgen in het teken van onze
Lambertus Geloofsgemeenschap en bidden we de heilige
Lambertus om zijn zegen voor ons allen.
Daarna is er Koffie Plus in De Burcht met appelflap. Een
bijzonder gebruik – ook aan Lambertus gekoppeld, maar dat is
een ander verhaal.
Misschien iets voor bij de koffie dan!
HvR

Lambertusbeeld / Linden

Concert in de kerk – zondagmiddag 25 september
Op zondagmiddag 25 september a.s., tussen 14.00 uur en 17.00 uur, organiseert de Vereniging
van Huismuziek afdeling Nijmegen e.o. een ensemblemiddag in ons kerkje.
Deze ensemblemiddag houdt in, dat aan 9 kleine ensembles van ongeveer 20 strijkers en/of
blazers een podium wordt geboden voor een kort optreden. De middag wordt afgesloten met
een kort gezamenlijk optreden.
In wezen gaat het om: voor en met elkaar muziek maken.
De Burcht fungeert deze middag als ontmoetingsruimte voor het nuttigen van een kopje koffie
of thee. Publiek is zeer welkom! Een vrijwillige bijdrage komt ten goede van de
instandhouding van ons kerkje.
De ensemblemiddag wordt voor de 8ste maal georganiseerd.
Normaal in de Zuiderkapel van de St. Stevenskerk te Nijmegen, de kapel is echter vanwege
een verbouwing niet beschikbaar.

