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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 37, januari 2022 

 

GEEN informatiebijeenkomst op 27 januari 2022 

Corona heeft niet alleen invloed op het kerkbezoek, maar ook vergaderen in deze 

coronaperiode is lastig. De voorgesprekken van het Parochie Bestuur en de 

coördinatoren van de Nicolaaskerk in Schalkhaar, hebben daardoor vertraging 

opgelopen. Dit is een van de redenen dat de informatieavond op 27 januari a.s. 

Geen doorgang zal vinden. De kans op besmettingen en verordening dat er alleen 

tot 17.00 uur en met de beperking dat er maximaal 50 personen in de kerk 

aanwezig mogen zijn, zijn ook redenen tot dit uitstel.  

De nieuwe datum van een informatieavond is nog niet bekend. Zo gauw de nieuwe 

datum bekend is laten we het u weten. 

Actie Kerkbalans 

De actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Veel vrijwilligers hebben bij de 

parochianen de bekende enveloppe in de bus laten glijden. 

Uw financiële steun hebben we hard nodig om alle pastorale 

taken uit te kunnen voeren en om onze prachtige Nicolaaskerk 

in de toekomst open te kunnen houden. Want de kerk dat zijn 

wij samen, ook op financieel gebied. 

➔  Het is ook mogelijk om met bijgevoegde QR code uw 

kerkbijdrage te betalen. 

QR-code Kerkbalans 2022, Nicolaas Schalkhaar 

Vrijwilligers 

Schalkhaar telt heel veel vrijwilligers die de geloofsgemeenschap vorm geven en 

draaiende houden. Uiteraard zijn we daar allemaal heel blij om. Wat zou een 

geloofsgemeenschap zijn zonder vrijwilligers? De nieuwe coördinatoren: Marian, 

Wim en Annemarie beseffen dat er zo af en toe ook wel iets tegenover mag staan.  

In het verleden zijn er uiteenlopende tradities ontstaan om een blijk van 
waardering aan de (verschillende) groepen vrijwilligers te geven. De nieuwe 
coördinatoren hebben hier aandacht voor. In dit voorjaar willen zij alle vrijwilligers 
uitnodigen voor een gezellig samenzijn. 
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Coronamaatregelen 

Vanwege de coronamaatregelen blijft vooraf aanmelden voor een viering 
gehandhaafd.  
Dat kan op de volgende twee manieren: 

- telefonisch 0570 – 62 28 34, op dinsdag of donderdag van 9.30 tot 12.00 uur  

- online via ‘Heilige Lebuinus Deventer’ klik reserveren aan en scrol naar 
beneden 

- of druk op onderstaande link:  
https://www.heiligelebuinus.nl/index.php/vieren-vieringen/reserveren-
viering  

 

Thuis communie ontvangen 

Marlies Lucassen, Betty van Oldeniel en Dick Bouwman delen 
maandelijks of tweemaandelijks, al naar de 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 

 

Lentekriebels 

Buiten is het ijzig koud en guur. Het voorjaar lijkt nog ver 

weg.  Maar de natuur laat mij iets anders zien. Blij verrast 

ontdekte ik de eerste lentebodes. 
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