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Stemmen 15 maart 2023 
Wim Lucassen (foto links boven) doet als voorzitter van het stembureau dinsdag- 
avond een laatste check. En dan is het zover. Het Koetshuis doet voor het eerst in 
zijn geschiedenis dienst als stembureau. De stembereidheid was groot. Gelukkig 
hadden we prachtig weer, dus even wachten in de lange rij was daarom geen straf. 
Geweldig dat mensen in zo grote getale kwamen stemmen. We kijken wel 
reikhalzend uit naar de realisering van het ontmoetingshuis, waar dan iets meer 
ruimte zal zijn.  
 

Op weg naar Pasen 

THEMA VAN DE VASTENACTIE 2023 “EEN MENSWAARDIG BESTAAN”  

Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan 

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun 
waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor 
zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen 
gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie 
ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun 
sekse of afkomst.  
Van harte aanbevolen.  
De collectebus hiervoor staat achter in de kerk!! 
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Onhoudsbeurt orgel 
 
Maandag 13 maart heeft het orgel een grote  
onderhoudsbeurt gehad. Dit gebeurt één keer 
in de 5 jaar. Dat de monteur in het orgel  
kruipt om zijn werk te doen, was wel een  
openbaring. Het mag duidelijk zijn dat je dan  
niet claustrofobisch kunt zijn. Het duurde echt  
wel even voordat hij zich naar buiten gewurmd  
had. Hans van Dijk, die heeft geassisteerd en  
de hele dag hoge piepjes heeft moeten  
aanhoren,willen we bij deze daarvoor hartelijk  
bedanken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarlijks bezoek van basisschool ‘de Zonnewijzer’ 
Maandag 13 maart kwam groep 3 van ‘De Zonnewijzer’ uit Diepenveen in de 
Nicolaaskerk een bezoekje brengen. De kinderen kregen o.a. uitleg over wat er 
allemaal te zien is in de kerk en ook hebben we een rondje kruisweg gedaan. De 
vragen van de kinderen waren divers, zoals een vraag over ons mooiste kazuifel: ‘Is 
dat kleed van Jezus?’ Toen het wijwatervat, gevuld met water, getoond werd wilden 
ze allemaal wel een keer ervaren hoe dat voelt, tot grote hilariteit van de kinderen.  
Doordat het bezoekje in de lunchpauze van de orgelmonteur viel, zat het tempo er 
wel goed in, maar dat bleek voor de kinderen geen probleem. Een geslaagd bezoek 
en graag tot volgend jaar. 

 
Thuis communie ontvangen 

Marlies Lucassen, Betty van Oldeniel en Dick Bouwman delen 
maandelijks of twee maandelijks, al naar de wens van de 
communicant, de communie thuis uit. 

Mocht u niet in staat zijn naar de kerk te komen maar wel de 
communie willen ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de 
Nicolaaskerk: 0570-62 28 34. 

Agenda 
Zondag 19 maart om 10.30 uur is er in Schalkhaar een woord- en 
communieviering. Voorganger Dick Bouwman. Met medewerking van ‘Spirit’. 
Dinsdag 21 maart 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger pastor H. Brummelhuis 
Zondag 26 maart 10.30 uur Eucharistieviering met kindernevendienst. 


