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  Sinterklaas 

Hij komt 
Zondag 27 november, aan het einde 

van de viering van 10.30 uur in de 

H.Nicolaaskerk, mogen alle kinderen 

Sinterklaas welkom heten in onze kerk 

 

 

 

 

 

De pieten zorgen vast wel voor iets lekkers  
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Advent  

Zondag 27 november begint de Advent en zal de eerste 

Adventskaars worden ontstoken. Langzamerhand zal het 

licht toenemen en met Kerst zullen we baden in het 

licht. Het licht van Christus! Advent, toeleven naar de 

komst van het Christuskind, is een periode van reflectie 

en verlangen naar. Mogen we waakzaam blijven: om 

niet ontmoedigd te raken door de groeiende ellende in de wereld. Mogen we alert 

zijn om mensen te zien die onze hulp nodig hebben. Zegen ons God om goed te zijn 

voor elkaar en open te blijven staan voor mensen om ons heen. 

 
 

Hugo Helsdingen  

Hugo, een trouwe bezoeker van de H. Nicolaaskerk werd 14 

november 53 jaar. Zijn uitnodiging om op deze heugelijke dag 

langs te komen, hebben we met plezier aanvaard. Hugo woont 

naar alle tevredenheid op Brinkgreven Dimence waar we onder 

het genot van een kopje koffie met een lekkere tompoes zijn 

verjaardag gevierd hebben.   

 

Actie kerkbalans 

Bij deze een herinnering voor de laatste betaling van 
de actie kerkbalans 2022. Ook is het goed om na te 
kijken of de automatische afschrijving wel heeft 
plaatsgevonden. Mocht u nog een betaling willen doen 
dan kan dat op NL91RABO 0146203801 t.n.v.  
H. Lebuinus, locatie H. Nicolaas Schalkhaar 

Dank voor uw bijdrage voor 2022 !! 

 

Agenda 

Zondag 27 november 10.30 uur communieviering, voorganger pastoraal werker 
Peter Dullaert, m.m.v. het jeugdkoor ‘Youngest Voices XL’  
Zaterdag 17 december van 17.00 tot 19.00 uur Kerstmarkt 
Zaterdag 31 december om 18.00 uur eindejaar communieviering. Voorganger is 
Dick Bouwman met medewerking van Het Nicolaaskoor. 

Zondag 1 januari: na de viering een nieuwjaarsreceptie waar 
de traditie van heerlijke oliebollen niet zal ontbreken. 


