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Nieuwsbrief                  

Heilige Nicolaaskerk Schalkhaar, telefoon 0570-62 28 34 

Timmermansweg 32, 7433BL Schalkhaar.  
Openingstijden secretariaat:  
dinsdag/donderdag 9.30 tot 12.00 uur 
emailadres:nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl 
Nieuwsbrief no 53, mei week 2,  2022 

 
Braderie zondag 22 mei van 11.00 tot 16.00 uur 

 
Zondag 22 mei zal de H Nicolaaskerk te Schalkhaar met 2 
kramen op de braderie van Schalkhaar Live 
vertegenwoordigd zijn. Eén kraam voor brocante en één 
met een presentatie van de kerk.  

Hernieuwde oproep om spulletjes voor de 
braderie bij ons in te leveren U kunt uw artikelen 

iedere dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur aan de 
achterkant van het Koetshuis (ruimte van de tuinploeg) 
inleveren. Mocht de dinsdagochtend een probleem zijn dan 
kunt u ook 
telefonisch een 

afspraak maken met Willie Hurenkamp 
0570- 62 72 40/0630126821 of mail naar 
w.hurenkamp@kpnmail.nl. Nog wel goed 
om te melden dat we witgoed en grote 
meubelen niet aan kunnen nemen. 

Op dinsdag 10 mei in de namiddag 

kunnen we ook spullen bij u thuis 

ophalen. U kunt dan bellen/mailen met 

Willie Hurenkamp. Tevens is er voor de werkenden onder ons de mogelijkheid 

om op zaterdag 14 mei 2022 spullen te brengen naar het Koetshuis tussen 9.00-

12.00 uur. 

 

Kindernevendienst/ kinderkerk 

De laatste zondag van de maanden mei en 

juni is er kindernevendienst. Hier wordt aan 

kinderen het evangelie verteld op hun 

niveau. Van harte aanbevolen. 

In de maanden juli en augustus wordt er geen kindernevendienst aangeboden vanwege de 

vakantie.  
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Dauwtrappen met de kinderen 

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, om 10.00 uur wordt er 

voor de kinderen van Schalkhaar en Lettele een 

fietstocht georganiseerd. De kinderen uit Schalkhaar 

vertrekken vanaf de H.Nicolaaskerk. Ze krijgen daar 

een fietsroute mee die zal leiden naar een 

gezamenlijke ontmoetingsplek, waar de kinderen een 

ontbijtje krijgen aangeboden. Aanmelden voor de kinderen in Schalkhaar via de 

mail: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl of op dinsdag/donderdag ochtend 

bellen tussen 9.30 -12.00 uur 0570-62 28 34 

Bij regen kunnen we de  fietstocht niet door laten gaan! 

 

 

Meimaand Mariamaand 

Op woensdag 18 en 25 mei wordt om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden in 
onze H. Nicolaaskerk.  

Vrouwensynode van 

harte aanbevolen !!!!! 

21 mei 2022 10.00- 13.00 

uur 

Titus Brandsma Huis 
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