
Uit de (jongste) historie (1)  

 

 

 

 

Pastoor Piet Vermeeren, de laatste pastoor van de zelfstandige parochie H. Lambertus Linden 

(1997 – 2012)…………….  

maar de geloofsgemeenschap H. Lambertus Linden hield zich daarna zelfstandig staande….. 

 

Piet Vermeeren nam ontslag als pastoor omdat hij zich niet langer kon verenigen met het ‘beleid’ van 

het bisdom ’s Hertogenbosch. Op 1 juli 2013 werd de parochie H. Lambertus Linden toegevoegd aan 

de nieuwe parochie H. Martinus Cuijk en hield de Lindense parochie op te bestaan als zelfstandige en 

nog vitale parochie.    

 

Vanaf het ontslag van Piet Vermeeren ontstond er dan ook een vervolg: een geloofsgemeenschap rond  

de Lindense H. Lambertuskerk, die we nog steeds zelfstandig kunnen noemen. Hoewel formeel 

bestuurlijk onderdeel van de nieuwe parochie,  heeft de geloofsgemeenschap – zoekend – een eigen 

weg gevaren. Het ‘werk’ van de eigen voorgangers resulteerde ook in een eigen liturgische koers. Een 

koers die verschilt van wat in de andere kerken, kapellen of andere ruimtes van de parochie gebeurt. 

Daarbij hebben anderen van buiten Linden zich aangesloten. Want iedereen is welkom in de herberg.  

 

Onze Geloofsgemeenschap onderhoudt trouw de verbinding met de dorpsgemeenschap Linden vooral 

via Rond De Lindense Toren. Het is een mooie bevestiging te constateren dat binding met de 

gemeenschap nu een onderdeel is van de adviezen aan de kerk in de voorlopige balans van het 

synodale proces.  

 

Diezelfde geloofsgemeenschap wil onze mooie, laat Gotische Heilige Lambertuskerk (de oudste in het 

Land van Cuijk) met zijn kunstschatten gebruiken en in stand houden als symbool van andere ‘hogere’ 

waarden. Het is volgens onze opvatting geen ‘verzilverbaar onroerend goed’. Het gaat in Linden 

immers om meer dan alleen interessante geschiedenis,  verpakking of  reclame. De ‘inhoud’ is 

relevant.  

 

Tot nu toe gaan we in Linden zorgvuldig om met het eigen religieus en  cultuurhistorisch erfgoed. Piet 

Vermeeren heeft daaraan een heel grote  bijdrage geleverd.  Het is mooi om dat ook te gedenken, nu 

een jaar na zijn overlijden. Met gepaste trots op de rijkdom ervan.  

 

 

 


