
Adventsactie 
Graag herinneren wij u aan de Adventsactie 2015, die als motto heeft Moeder en Kind. De 
opbrengst van de collecte tijdens de Kerstavondviering is bestemd voor allerlei projecten over 
de gehele wereld met dit motto. U kunt natuurlijk ook rechtstreeks een gift overmaken. 
Folders van de actie liggen achter in de kerk. Uw vrijgevigheid helpt. 

20 december derde zondag van de maand 
Kerstconcert Slagwerkgroep en Gelegenheidskoor 

Op zondag 20 december om 11.00 uur treden de slagwerkgroep Linden en het 
gelegenheidskoor ook uit Linden op tijdens het eerste kerstconcert. Dat betekent dat het 
koffiedrinken op de derde zondag van de maand extra feestelijk wordt. Er is zoals gebruikelijk 
bij dit concert gratis koffie en gebak uit eigen keuken. 
Net als in voorgaande jaren mogen we iets moois verwachten. De samenwerking met het 
gelegenheidskoor dat een deel uit het kerstrepertoire ten gehore brengt, geeft extra cachet. 
Tijdens het concert vindt ook de trekking van de loterij plaats. De opbrengst is voor de kas 
van de slagwerkgroep. 
U bent van harte welkom 

Gaudete, De Ghesellen en Creation vieren “Kerst met elkaar” 
Ook op 20 december om 19 uur vindt in de Schouwburg Cuijk de Kerstvoorstelling ‘Kerst 
met elkaar’ plaats van de Harmonie Gaudete in Domino, toneelvereniging de Ghesellen van 
St Maerten en Zanggroep Creation. Een unieke samenwerking van drie disciplines die elkaar 
vinden en mensen weten te binden in het thema rond kerst. 
De voorstelling duurt circa anderhalf uur en is gratis toegankelijk. Na afloop wordt een 
deurcollecte gehouden. De opbrengst van de deurcollecte is, na aftrek van kosten, bestemd 
voor het Rode Kruis dat zich inzet voor hulp aan vluchtelingen. 
In een afwisselend programma komen zowel traditionele als moderne kerstliederen voorbij. 
Zowel de warme sfeer van kerst als de eenzaamheid die mensen, juist ook in die dagen 
kunnen voelen, worden belicht. Kerst in al haar facetten. 
U bent van harte welkom! 

Derde Kerstdag meditatieve viering 
Op zondagmorgen 27 december om 10.00 uur bent u allen uitgenodigd om deel te nemen aan 
een meditatieve viering in onze heilige Lambertus kerk in Linden. Tijdens dit uurtje dat in het 
teken zal staan van ‘Engelen’ overheersen muziek en teksten die tot overweging uitnodigen. 
Engelen: in het kerstverhaal vliegen ze volop rond en zorgen ze er voor dat het Kind in de 
kribbe met Hemelse Gloria wordt omringd. Engelen – beschermend, waarschuwend of 
strijdend. Vaak vluchtig of vliegend, ongrijpbaar. We kennen ze van schilderijen en we zingen 
over ze, vooral in kerstliederen. Ook in de verhalen rond Jezus’ geboorte zijn ze nadrukkelijk 
aanwezig: ze verkondigen de blijde boodschap vanaf het eerste moment. Soms zijn ze ook op 
kousenvoeten aanwezig in ons leven of kijken ze vanaf onze schouder mee als onze 
beschermengel. 

Zanggroep Creation te gast 
Al eerder waren de leden van Zanggroep Creation te gast bij ons in Linden. Samen met 
voorganger Cor Maas verzorgden zij dan de zondagviering. Het gemengde koor, dat bestaat 
uit ongeveer 20 leden, heeft een breed repertoire van drie- of vierstemmige muziek. Creation 
verleent haar medewerking aan kerkelijke vieringen in St. Agatha en in de Sint Martinuskerk 
in Cuijk. Daarnaast zingt het koor regelmatig op andere plaatsen en op verschillende 



momenten. 
Op zondagmorgen 17 januari 2016 zingt Zanggroep Creation om 10.00 uur tijdens onze 
zondagviering in onze Heilige Lambertuskerk. Op die dag viert ook ons Sint Antonius en 
Maria Gilde Linden haar Patroondag. Het feest van de heilige Antonius Abt (wij zeggen 
meestal de heilige Antonius met het varken) wordt op 17 januari in het kerkelijk jaar gevierd. 
Aansluitend is er samen met het koor tijd voor koffie in De Burcht. 

Volgende nummer 
Het volgende nummer komt in de eerste week van februari januari uit. Berichten of kopij tot 
uiterlijk woensdag 27 januari a.s. sturen naar j-van-denbroek@home.nl 

 

mailto:j-van-denbroek@home.nl

