
Het is herfst en de winter nadert. In het kerkelijk jaar altijd het moment waarop het ‘oude jaar’ 
wordt aangekondigd en het nieuwe jaar bij het begin van de advent op zondag 29 november 
haar opwachting maakt. Tot die tijd wordt ons in de liturgie vooral voorgehouden hoe we 
moeten leven wanneer we werkelijk volgeling van Christus willen zijn. De evangelist Marcus 
beschrijft dat heel duidelijk en zijn verhaal is onze leidraad in de komende weken. 

Binnen onze Geloofsgemeenschap vieren we iedere zondag liturgie. Achterin dit blad vindt u 
de diverse diensten, waarbij u zoals altijd van harte wordt uitgenodigd. We willen daarnaast 
uw speciale aandacht vragen voor enkele bijzondere vieringen in deze periode. 

Allereerst de Allerheiligen en Allerzielen viering. Op beide dagen staan we bij deze 
gedenkdagen stil. Op zondagmorgen 1 november vieren we Allerheiligen en op 
maandagavond 2 november om 19.00 uur staan onze dierbare overledenen centraal in ons 
gebed en in de overwegingen op deze Allerzielendag. Als de weersomstandigheden het 
toelaten hopen we aansluitend ook nog het kerkhof te bezoeken. De kerkhofploeg draagt zorg 
voor de verzorging van deze rustplaats en het Gilde is op de avond zelf aanwezig om met 
kaarslicht bij te schijnen. 

Op zondag 15 november vieren we de Dag van onze Geloofsgemeenschap. Normaliter was 
de derde zondag in september rond het Lambertusfeest de geëigende datum, maar in verband 
met de heropening van De Burcht is ons feest na goed overleg verplaatst. We beginnen die 
dag natuurlijk met een viering in onze kerk. Centraal daarin zal staan dat we veel hebben om 
dankbaar voor te zijn en nog wel meer redenen hebben om elkaar vast te houden. We willen 
in Linden en in onze omgeving uitdragen dat we een levende geloofsgemeenschap zijn! Na 
afloop van de viering in de kerk staat een extra feestelijke bijeenkomst in De Burcht op het 
programma. Daarover leest u elders in dit blad meer. 

Op zondag 29 november begint alweer de Advent met de voorbereiding op het Kerstfeest. 
Ook daarover staat een oproep in dit blad in verband met de mogelijke heroprichting van een 
koortje. Op donderdagavond 24 december vieren we om 21.00 uur feestelijk de Geboorte van 
Christus met gebed en zang. 
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