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Een nieuw jaar,  

Gewoontegetrouw maken 

veel mensen dan goede 

voornemens en kijken ze 

hoopvol uit naar het jaar dat 

komen gaat. Zo ook zeker dit 

jaar. Mijn wens voor 2022 is: 

dat we het nieuwe jaar met 

vertrouwen tegemoet treden 

en wat er ook gaat gebeuren 

we ons geborgen weten in ons geloof, in onze liefdevolle vader. Ik wens u allen 

dan ook een hoopvol 2022 toe! 

 

Vrijwilligers, wat zouden we zonder hen zijn. Schalkhaar 

kent er velen. Vandaag wordt Yvonne Daems in het 

zonnetjes gezet. Yvonne heeft 25 jaar lang de bloemen in 

de Maria Koningin verzorgd. Wat boffen wij dat zij bereid 

is gevonden de zorg van de verse bloemen  in Schalkhaar 

op zich te nemen. De lat lag best hoog want wie durft de 

snoeischaar van Jan Kleverkamp over te nemen? Jan, een 

meester op het gebied van bloemschikken. Maar Yvonne 

laat zien dat ook zij heel bedreven is in het schikken van 

prachtige boeketten. Zo ook de afgelopen Kerst. Yvonne, 

woonachtig op de vijfhoek en werkend in de zorg,  heeft 

ons uit de nood geholpen. Yvonne, heel veel dank 

hiervoor. Hopelijk mogen we nog lang genieten van jouw 

mooie creaties. 
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Geluidsinstallatie 

De geluidsinstallatie in onze kerk heeft zijn langste tijd gehad.  

Regelmatig zijn er haperingen, van hoge pieptonen tot schommelingen in de 
geluidssterkte. Het is de installatie niet kwalijk te nemen, want het beestje is al 
behoorlijk op leeftijd. Het is goed om te weten dat er door experts naar gekeken 
wordt en dat we binnen afzienbare tijd weer een goed functionerende 
geluidsinstallatie te hebben. Ook de ringleiding zal dan verbeterd zijn.   

 

Rommelmarkt 

Heel fijn dat parochianen aan ons denken, wanneer ze aan het opruimen gaan. 
Hoewel de rommelmarkt nog wel even op zich laat wachten, kunt u spulletjes 
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.  

 

Coronamaatregelingen 

Vanwege de coronamaatregelingen blijft vooraf aanmelden voor een viering 
gehandhaafd. Dat kan online: ‘Heilige Lebuinus Deventer’ of telefonisch 0570 – 62 
28 34, dinsdag/ donderdag van 9.30 tot 12.00 uur  

Vanwege het gevaar van elkaar besmetten via de lucht is een van de verordeningen 
dat er gelucht moet worden tijdens de viering. Ook mag de verwarming dan niet 
aanstaan. Vooraf wordt wel gestookt maar tegen het einde van de viering is het 
logisch dat het behoorlijk is afgekoeld. Warme kleding is dan ook een aanrader. 

 

 Thuis communie ontvangen 

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

Mocht u niet in staat zijn of vanwege corona angstig zijn, om 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.  

 

Noodoproep!!! 

We hebben niet te klagen over vrijwilligers, maar er is één groep waar dringend 
versterking nodig is en wel bij de acolieten tijdens begrafenissen. Heeft u vragen 
over wat deze taak inhoudt of wilt u zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen 
met Tonnie de Witte 06 38 42 70 05 

 


