
Berichten 

 

Kerstverhaal voor de Lindense jeugd 
 

Op 15 december j.l. heeft de Lindense jeugd met hun ouders kunnen genieten van het kerstverhaal in 

de kerk. Een aantal ouders hebben het initiatief genomen om ook de kleintjes bij het kerstgebeuren te 

betrekken. Zij staken kaarsjes aan zongen kerstliederen, hoorden het Kerstverhaal en bouwden samen 

een Kerststal op. Daarna was er een traktatie want het is een feest. 

 

Op tweede Kerstdag kunnen ze naar de echte grote Kerststal komen kijken. 

Een mooi initiatief. Daarmee wordt misschien de traditie van het “Kindje wiegen” op een mooie 

manier voortgezet. Het “Kindje wiegen” vond tot een aantal jaren geleden plaats op tweede Kerstdag. 

 

Tweede Kerstdag: de kerk is open van 14.00- 16.00 uur  
Op tweede Kerstdag kunt u op uw gemak en van dichtbij de mooie kerststal en de mooi versierde kerk 

bekijken en kinderen of kleinkinderen mogen mee. De Kerststal met grote beelden wordt elk jaar 

opgebouwd door leden van ons gilde. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst van het Antonius en Maria Gilde van Linden op zondag 8 januari 2017 
 

Het Antonius en Maria Gilde van Linden nodigt elk jaar alle inwoners van Linden uit voor de 

traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf 13.00 uur is het gildehuis open. U bent dus welkom om 

nieuwjaarswensen uit te wisselen en van de gezelligheid met elkaar te genieten. Om 17.00 uur wordt 

de bijeenkomst afgesloten.  

 

Instructie-avond Facebook op 23 januari 2017 
 

Op de jaarvergadering van de Dorpsraad is aangekondigd dat er een instructie-avond komt om te leren 

omgaan met Facebook. Brenda Coenen en Ivo ….. zullen deze avond verzorgen. Waarom? Er is 

binnen facebook een besloten platform ingericht dat gaat dienen als ‘Lindense huiskamer”. Het 

facebookplatform heeft een goede verbinding met de Lindense site.  

 

Noteert u de datum in de agenda.  

 

Gevonden voorwerp 
In de kerk zijn donkerblauwe leren dameshandschoenen gevonden. Wie is ze kwijt? 

 

Volgende nummer 
Het volgende nummer komt voor ongeveer half februari ruim voor de carnaval uit. Berichten of kopij 

tot uiterlijk donderdag 9 februari 2017 sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. 

JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

 


