
Berichten  

 

 

Vespers op iedere dinsdagavond in de Protestantse kerk in Cuijk 

Ook dit jaar organiseren de Protestantse gemeente en de parochie Sint Martinus in Cuijk op de 

dinsdagavonden tijdens de Advent, te weten: 

29 november, 6 , 13 en 20 december 2022 om 19.00 uur in de Protestantse kerk , Grotestraat 102, 5431 

DM Cuijk een oecumenische vesperdienst als voorbereiding op het komende Kerstfeest. 

Iedereen is daarbij van harte welkom. 

 

Lichtjestocht in Cuijk  

Op vrijdagavond 23 december 2022 zal de derde Lichtjestocht Cuijk plaatsvinden in het centrum van 

Cuijk. 

Vanaf 17.30 uur kunnen de wandelaars starten vanuit de Kaneelstraat onder leiding van een gids. Ze 

wandelen een tocht langs de taferelen uit het Kerstverhaal.  

Onderweg is toneel, muziek, zang en dans in kerstsfeer te zien. De tocht eindigt in de Sint 

Martinuskerk. De kerk is prachtig verlicht, er is een grote kerststal en in de kerk treden ook koren op.  

Starten kan tot 19.30 uur.  

 

 

                                                                

 
 

 

Uitnodiging voor woensdag 7 december 2022 19.00 uur 

 

Voor de volgende stap van de Synode ‘Hoopvol op weg naar een synodale kerk’ organiseert het 

bisdom Den Bosch een tweede webinar ( een seminar via internet)  op woensdag 7 december a.s. . In 

dorpshuis De Burcht in Linden kan iedereen dat  volgen op het beamerscherm tussen 19.00 uur en 

21.00 uur.  

 

Van 19.00 – 19.30 uur worden in de Sint Jan de Vespers gezongen en meteen aansluitend volgt het 

webinar met een inleiding van prof. dr. Myriam Wijlens. Zij is lid van het secretariaat van de 

bisschoppensynode en is een goede ingewijde van het synodale proces.  

Vier sprekers reageren daar inhoudelijk op, elk vanuit een eigen perspectief: Lucas Brinkhuis als 

jongere; Shirleni Blanken vanuit een migrantengemeenschap; zuster PascaleFourmentino.c.s.o. vanuit 

de religieuzen en mgr. Gerard de Korte bisschop van Den Bosch. Jos Moons s.j. zal ten slotte enkele 

conclusies formuleren.  

Laetitia van der Lans leidt het webinar. 

Daarna is er gelegenheid om na te praten. 

 

Parochianen van de parochie Sint Martinus te Cuijk die dit webinar willen zien, willen meedenken en 

meepraten zijn op woensdag 7 december 2022 vanaf 19.00 uur welkom in het gemeenschapshuis De 

Burcht in Linden.  

 

 

 


