
Liturgisch nieuws 

 

Liturgische vieringen in onze kerk 
Het is duidelijk te merken dat Kerstmis nadert. Ook in onze Lindense Geloofsgemeenschap worden de 

voorbereidingen getroffen. Eerder nog dan in voorgaande jaren is het Gelegenheidskoor onder leiding 

van Joost Angenent bij elkaar gekomen om de liederen voor de Kerstnachtviering in te studeren. Joost 

wordt bijgestaan door onze vaste organist Ton Keijzers en fluitiste Ciska van Kessel.  

 

De Kerstnachtviering in onze kerk begint om 21.00 uur, maar het koor zingt al vanaf 20.45 uur een 

tweetal internationale kerstliederen. Tijdens de kerkdienst staan we stil bij de eerste woorden die 

volgens de evangelist Lucas boven de velden buiten Bethlehem uit de mond van de engel klonken: 

‘Vreest niet’ (2,10). Die oproep zou in deze tijd ook een signaal voor ons kunnen zijn. Er gebeurt van 

alles om ons heen en er is veel om ons zorgen over te maken; het Kerstkind in de kribbe brengt ons 

echter een andere boodschap. Daarom zingt ons koor tijdens de Kerstnacht het prachtige lied ‘Ik zal er 

zijn’. 

 

Als je eenzaam bent of in het duister 

denk dan aan mij en roep mijn naam 

Als geen mens je kent en niemand luistert  

Zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan 

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn  

Als een ster in donkere nachten zal ik wachten, ik zal er zijn  

Wees niet bang voor de stilte om je heen  

Wees niet bang ik laat je nooit alleen  

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen, ik zal er zijn  

Drukt de hele wereld op je schouders en spoken zorgen door je hoofd  

Er is iemand die je kunt vertrouwen  

Die van je houdt en die echt in jou gelooft 

Tijdens de Kerstnachtviering is de opbrengst van de collecte voor de vijf projecten van de 

Adventsactie, waarover in de vorige ‘Rond de Lindense Toren’ alles te lezen was.  

Op maandag 26 december Tweede Kerstdag is onze kerk tussen 14.00 – 16.00 uur open voor 

bezoekers van onze kerststal. 

 

Het oude jaar 2016 willen we op Oudejaarsavond afsluiten. Om 19.00 uur komen we in onze kerk bij 

elkaar om dat bijzondere moment gezamenlijk te vieren. Op Nieuwjaardag – zondag 1 januari 2017 – 

is in onze kerk geen viering. Om 10.30 uur is er wel in de Martinuskerk in Cuijk een 

Eucharistieviering.  

Het schema voor de zondagvieringen na Nieuwjaar vindt u achterin dit blad. 

De voorgangers en lectoren van onze Geloofsgemeenschap wensen u Zinvolle Feestdagen toe! 

 

Herman van Rhee 

 

 


