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Zaterdag 24 december 19.00 uur Kerstviering in onze kerk: 

    Geef licht………! 

Twee jaar op rij is er geen kerststal gebouwd en is de kerstboom niet gezet. De kerstvieringen die al 

waren gemaakt, zijn niet uitgevoerd. 

Dit jaar is het weer als vanouds. Er is met Kerstmis weer volop licht in de kerk. Gelukkig, want we 

hebben ook iets gemist. 

Het gelegenheidskoor repeteert met Joost Angenent, de kerststal met boom krijgt weer zijn vertrouwde 

plaats via een aantal gildebroeders. De boekjes zijn al gedrukt enz.  Kortom alles wijst er op dat het 

weer een mooie inspirerende viering wordt, passend in een tijd, waarin er -misschien nog meer dan 

anders- behoefte is aan lichtpunten.  

 

Samen met allen die meewerken nodigt voorganger Trees van den Broek  

iedereen uit om samen te komen. 

 

De viering begint om 19.00 uur maar het koor zal vanaf 18.45 uur  kerstliederen zingen.  

We gaan er van uit dat dan iedereen aanwezig is en plaats heeft kunnen nemen.  

 

 

Op Tweede Kerstdag, maandag 26 december,  is de kerk open 

van  14.00 -16.00 uur.  

 U kunt (met kinderen of kleinkinderen) de kerststal bezoeken, een kaarsje opsteken en  uw bijdrage 

aan de Adventsactie afgeven. 

 

 Kerstmis met onze Oekraïners 
Met een goed gevoel kijken we terug op de Paasviering voor onze Oekraïense gasten in april van dit 

jaar. We hebben ook gemerkt dat zij de viering en de feestelijkheden daaromheen gewaardeerd 

hebben.  

Helaas is de oorlog niet voorbij.  

Wel is het zo dat veel van onze Oekraïense gezinnen verhuisd zijn vanuit Linden naar elders, zoals 

naar St. Anthonis en Overloon.  

 

Een eerste peiling onder hen heeft opgeleverd dat er belangstelling is voor een Orthodoxe Kerstviering 

op zaterdag 7 januari 2023, dé datum van Orthodox Kerstmis. Voor de westerse kerken is het dan het 

feest van Driekoningen.  

Uiteraard zijn onze Oekraïense gasten welkom om met hun Lindense gastgezinnen onze Kerstviering 

op 24 december te bezoeken. Dat geldt ook voor onze Driekoningenviering op zondag 8 januari 2023.  
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Samen met de parochie heilige Martinus uit Cuijk en het dekenaat Cuijk / Boxmeer bereiden we 

intussen ook een Orthodoxe Kerstviering voor.  

 

Een eerste stap was het vinden van een locatie bij hen in de buurt. We hebben die kerk gevonden en 

we zijn welkom op zaterdag 7 januari in de Theobalduskerk in Overloon. Tijdens de viering zingt het 

parochiekoor uit Oeffelt. Zij kennen ook enkele Orthodoxe liederen. De kerkdienst in Overloon begint 

op zaterdag 7 januari om 14.00 uur.  

In deze ‘Rond de Lindense Toren’ willen we een oproep doen aan al onze Lindense inwoners die 

Oekraïners hebben opgevangen om hen te wijzen op deze Kerstviering in Overloon speciaal voor hen. 

 

Uiteraard bent uzelf daarbij ook van harte welkom.  

Volg voor nadere en laatste informatie over Kerstmis voor onze Oekraïners de website van Linden, 

www.grootlinden.nl 

 

HvR  

   
 

 

http://www.grootlinden.nl/

