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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 

 

Versoepeling coronamaatregelen 

Goed nieuws, de bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen te 

versoepelen. Reserveren is vanaf nu niet meer nodig. Het aantal toegestane 

plekken is 120 in onze kerk. Wel met inachtneming van de 1,5 meter. Dit houdt in 

dat alle plekken met de rode stip voor je zijn toegestaan. De koren mogen terug 

naar het bezettingsniveau van wat mogelijk is met inachtneming van de 1,5 meter, 

en in zigzag, dus niet achter elkaar. Ook blijft het dragen van een mondkapje 

tijdens het lopen gehandhaafd.  

Helaas, het samen koffiedrinken zit er nog niet in, daar moeten we nog even 

geduld mee hebben. 

 

Dank aan Marga Mulder en Jasmijn van Straten 

Vanaf haar verhuizing naar Schalkhaar, in 2001, is Marga op velerlei gebied actief 

betrokken geweest bij de Nicolaas kerk in Schalkhaar. 

Zo was Marga actief bij de gezinsvieringen, werkgroep van de 

eerste Heilige Communie en Vormsel, werkgroep pastoraat en 

tot slot werkzaam op het secretariaat. De verhuizing van 

Schalkhaar naar Deventer, kinderen die ouder werden en 

corona waren er de oorzaak van dat ze langzamerhand meer 

afstand nam en minder actief was in onze kerk. Hoog tijd om 

Marga eens in de bloemetjes te zetten en te bedanken voor al 

haar werkzaamheden in onze kerk, waar wij nu verder op 

mogen doorborduren.  

Ook dochter Jasmijn, die zorg droeg voor de mooi geschreven doopoorkondes, kan 

door haar verhuizing naar Markelo niet langer deze taak vervullen. Jasmijn, veel 

dank hiervoor. Ook voor jou een kleine attentie en veel woonplezier in het mooie 

Twente toegewenst.  

Maar Marga, Schalkhaar is de wereld nog niet uit. We hopen je na corona weer 

regelmatig in Schalkhaar te begroeten. En als je aan een nieuwe uitdaging toe 

bent, altijd welkom, dat weet je. Het ga je goed. 
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Sleutel verloren 

Wie heeft in ‘t Koetshuis’ deze sleutel achtergelaten ??? 

Hij is op te halen bij het secretariaat in de pastorie. Geopend op 
dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur 

 

Nieuwsbrief 
Bijna iedere week komt in Schalkhaar deze digitale nieuwsbrief uit. Ook liggen er 
een aantal afgedrukte exemplaren achter in de kerk en in de Vredeskapel om mee 
te nemen. Het mooie van deze nieuwsbrief is dat wij u op de hoogte kunnen 
houden van alles wat er speelt in en rond de Nicolaaskerk. Maar het is ook een 
mogelijkheid voor parochianen om een stukje aan te leveren. Dus, schroom niet. 
Mocht u iets te melden hebben dan kunt u de tekst aanleveren via het secretariaat. 
 

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.  

 

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 


