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Uw Kerkbijdrage 

 

Elders in dit nummer staat min of meer bij toeval een stukje over de waarde van het Lindense 

religieuze en cultuurhistorische erfgoed. 

In Linden hechten we daarbij ook aan andere ‘hogere’ waarden en aan inhoud. Grote woorden, niet 

vanuit arrogantie maar om het belang ervan te duiden. Zeker in onze tijd want we kunnen immers niet 

langer ‘achteloos en gedachteloos’ verder de toekomst ingaan.  

De mensen van de Geloofsgemeenschap Linden willen daar op verschillende manieren aan blijven 

bijdragen. Het gaat immers om  ons  welzijn; vroeger noemden we dat zielzorg, de zorg voor ons 

innerlijk.    

Ook in het afgelopen jaar is er veel gedaan waar we met tevredenheid en soms bewondering op mogen 

terugkijken en dat proberen we te blijven doen.  

Er wordt al weer gewerkt aan de Kerstviering in de hoop en verwachting dat die dit jaar eindelijk weer 

eens door kan gaan en we hopen nog vele mooie nummers van Rond De Lindense Toren te kunnen 

rondbrengen. 

Bovendien en niet onbelangrijk: we hebben de verzekering van het parochiebestuur dat onze Kerk 

zeker de komende vijf jaren niet gesloten wordt. Het parochiebestuur heeft veel waardering voor het 

‘Lindense smaldeel’, dat goed ‘gepresteerd’ heeft.   

Ook financieel kwamen we er positief uit. Onze spaarpot is op het gewenste niveau en samen met de 

bijdragen van de  komende jaren kan het tweede gedeelte van het convenant zonder problemen tot 

uitvoering komen als we er in slagen de bijdragen ‘op peil’ te houden. Die inspanningsverplichting 

hebben we op ons genomen.   

 

We doen dus ook dit jaar weer een beroep op iedereen om het religieuze en cultuurhistorische erfgoed 

in de breedste zin te waarderen (op waarde te schatten) en een financiële bijdrage over te maken. We 

beseffen terdege dat dit op dit moment voor sommigen problematisch kan zijn. We hopen dat degenen, 

voor wie het niet problematisch is, dan ook niet aarzelen bij te dragen en anders kijken wat wanneer 

mogelijk is. Want ook de kosten voor de parochie (i.h.b. de verwarmingskosten!) zijn  gestegen, 

terwijl onze geloofsgemeenschap in de laatste jaren afscheid heeft moeten nemen van een aantal 

trouwe donateurs.     

 

Net als vorige jaren ontvangt iedereen een envelop met preciezere informatie en het verzoek om een 

bijdrage.    

In een van de volgende nummers zullen we u informeren over de financiële stand van zaken onder 

meer van de Stichting Louisa Linden.  
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