
Liturgie in de komende weken 
 

Het schema achter in deze editie van Rond de Lindense Toren geeft aan dat er in 

de komende weken enkele opvallende zaken aan de orde zijn. 

Allereerst is het goed te weten dat er op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei 

geen viering in onze kerk is. Binnen het dorp Linden staan dan teveel andere 

activiteiten op het programma die juist te maken hebben met de vroege morgen, 

waarop anders een zondagviering zou plaatsvinden. 

 

Tien dagen later – op zondag 20 mei – viert de kerk het hoogfeest van 

Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen. Wij vieren die dag met een zondagdienst 

in onze kerk en daarna staat de koffie klaar in De Burcht. 

 

Meimaand 
Intussen is het al ‘meimaand – Mariamaand’. Een oude traditie binnen de 

katholieke kerk die zelfs terug te voeren is op de Romeinen. Zij vernoemden de 

meimaand (Maius in het latijn) naar de moedergodin Maia. In middeleeuws Italië 

is dat geworden tot Mariamaand. Ook in onze streken wordt de meimaand als 

Mariamaand gevierd. Bij ons is het vooral Katwijk, onze 

buurgeloofsgemeenschap, dat in die maand extra bezoek krijgt van pelgrims aan 

de Mariagrot. In onze kerk eindigen we iedere viering in de maand mei met een 

gebed en een Marialied. 

 

Linden heeft ook een Mariakapelletje.  

Het staat 

op de kruising waar De Berg begint tegen de 

heg. Het staat er lang. Grada Bos zegt dat het 

er -voor zover haar herinnering gaat- altijd 

gestaan heeft . Het wordt verzorgd, 

waarschijnlijk door mensen uit de buurt. Mooi 

om er eens te gaan kijken en er een bloemetje 

of lichtje te plaatsen. In het boek Linden Groot 

en Klein staat een foto. Daarop is geen 

begroeiing te zien. Nu staat het in weelderig 

groen. 

 

Gildemis 
Traditioneel op de tweede zaterdag na Pinksteren organiseert ons Sint Antonius 

en Mariagilde het Koningschieten met daarna de Gildemis om 19.00 uur in onze 

kerk. Voorganger bij deze Eucharistieviering is pastoor Theo Lamers. Omdat op 

zaterdagavond 2 juni een viering op het programma staat, wordt op zondag 3 

juni geen zondagdienst gehouden. 

In de weken daarna pakt de liturgie de ‘zondagen door het jaar’ weer op met 

evangelieteksten van de evangelist Marcus. Na de verhalende teksten rond 

Pasen en Pinksteren verandert de toon van de lezingen. Meer en meer leggen ze 

ons levensvragen voor, dagen ze ons uit om in de spiegel te kijken en roepen ze 

op om ons te bezinnen. 

 

Welkom in onze kerk! 



 

HvR, Coördinator Liturgie 

 


