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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 55, mei week 4,  2022 

Gezinsfietstocht: je kunt je nog steeds aanmelden 
Dauwtrappen met de kinderen 
Op Hemelvaartsdag 26 mei van 10.00 tot 12.00 uur 
wordt er voor de kinderen en ouders van Schalkhaar 
en Lettele een fietstocht georganiseerd. De kinderen 
uit Schalkhaar vertrekken vanaf de H.Nicolaaskerk. Ze 
krijgen daar een quiz, iets lekkers voor onderweg en 
een fietsroute mee die zal leiden naar een 
gezamenlijke ontmoetingsplek waar de kinderen en 
ouders een ontbijtje krijgen aangeboden. De winnaar 
van de quiz kan een prijsje winnen. Aanmelden voor de kinderen in Schalkhaar kan 
nog t/m dinsdag 24 mei tot 18.00 uur via de mail: 
nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl  

Collectanten 

Vanaf zondag 5 juni wordt er weer gecollecteerd in de H.Nicolaaskerk. Om het 

werk van de collectanten te verlichten wordt de collecte, plaatsengeld en boekje  

in één mandje opgehaald.  

 

Je bent nooit te oud om wakker te worden 

Een uitspraak van Harry van den Berg. Hij ontving  op 29 april jl. de heilige 

communie op 85-jarige leeftijd. Al op zeer 

jonge leeftijd voelde hij zich aangetrokken 

tot de katholieke kerk. Hij groeide op in een 

protestants gezin en daar wilde men geen 

woord over de katholieken horen. Zijn wens 

om katholiek te worden werd herhaaldelijk 

geparkeerd. Tot Harry de volzin van monnik 

en schrijver Thomas Merton las: Hoe kan ik 

oprecht zijn, als ik mijn innerlijk leven 

voortdurend moet veranderen om het in 

overeenstemming te brengen met de 

schaduw van wat ik meen, dat anderen van mij verwachten.  Dit was het moment 

waarop Harry wakker werd. Eindelijk ben ik nu met hart en ziel verbonden met de 

universele (katholieke) kerk. ‘Wat kan een oprecht gelovig mens zich nog meer 

wensen’ aldus Harry van den Berg. Harry heeft als voorkeurskerk de H.Nicolaas 

opgegeven. Harry, we heten je van harte welkom. 
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Schalkhaar Life 

Koffie drinken in 

de tent,  en een 

kraampje waar de 

kerk zich 

presenteert  

 

 

 

 

 

 

 

De braderie die € 300,- heeft opgeleverd 

 

 

 

Slingers in de 

bomen, nog een 

bonte getuigenis 

van een 

kleurrijk 

volksfeest.  

Kindernevendienst/ kinderkerk 

Zondag 29 mei kindernevendienst. Hier wordt aan kinderen het 

evangelie verkondigd op hun niveau. Van harte aanbevolen. In de maanden juli en 

augustus wordt er geen kindernevendienst aangeboden  

 

Woensdag 25 mei om 19 uur alweer het laatste rozenhoedje van de maand mei! 


