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Aan de gilden aangesloten bij   
    Gildenkring Hoge Schuts 

     
        Nuland, 28 juli 2022 
Betreft : Overlijden Gildebroeder 
 
Geachte Overheid, 
 
Mede namens de familie delen wij u mede dat op woensdag 27 juli 
ons lid Jan van der Linden in de leeftijd van 84 jaar is overleden.  
  
Jan was vanaf 1979 lid van ons gilde en heeft in het begin van zijn 
lidmaatschap nog even geschoten. In de jaren 1987 tot 1989 was Jan 
Koning van ons gilde en is aansluitend tot 1997 lid geweest van onze 
Overheid. 
Van 1990 tot 1996 regelde Jan het ophalen van het oud papier. 
Tot zijn gezondheid het niet meer toeliet, was Jan iedere activiteit 
trouw aanwezig. Maar ook daarna kwam hij regelmatig nog even 
naar ’t bos gelopen. 
 
Jan zal op donderdag 4 augustus a.s. met Gilde-eer door de Gildebroeders van Nuland en van 
Gildenkring Hoge Schuts worden begeleid op zijn laatste Gildereis.  
De afscheidsdienst met Gilde-eer vindt plaats in Crematorium Sparrenburg, Oude Baan-Oost 170 te 
Rosmalen om 14.00 uur. 
 
Wij nodigen uw gilde daarom graag uit om met een delegatie aanwezig te zijn tijdens de 
afscheidsdienst van deze gewaardeerde gildebroeder. 
 
Samenkomst op donderdag voor de Gildeleden is om 12.30 uur in het clubhuis “Het Gulden Schot” te 
Nuland. Voor de Gildeleden is hier tevens de gelegenheid om een schriftelijke condoleance uit te 
brengen. Vanaf hier zullen we gezamenlijk om 13.00 uur vertrekken naar het crematorium waar we, 
na het formeren van een erehaag, om 14.00 uur Jan zullen begeleiden op zijn laatste Gildereis. Voor 
alle aanwezige Gildeleden zal na de afscheidsdienst tijdens een informeel samenzijn in het clubhuis 
“Het Gulden Schot” te Nuland enkele consumpties aangeboden worden namens de familie.  
 
 
Wij verliezen in Jan een zeer gewaardeerde Gildebroeder! 
 
Met vriendelijke gildegroet, 
 
Jarno de Haas 
Deken-Schrijver Gilde Sint Antonius Abt 


