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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 40, februari 2022 

 

QR code 

Vanaf zondag 13 januari kunt u uw plaatsengeld en collectegeld betalen met de QR 
code. De hierbij geleverde QR code kunt u ook thuis gebruiken, dus voordat u naar 
de kerk gaat kunt u op uw gemak thuis betalen. Wanneer u deze nieuwsbrief 
uitprint kunt u de code uitknippen en indien nodig gemakkelijk gebruiken. In de 
kerk is op de hoeken van de bank, aan beide zijden, ook een QR code geplakt, dus 
ook in de kerk is betalen op deze manier vanaf nu mogelijk. Mocht u liever met 
contant geld betalen, geen nood de vertrouwde bus achterin de kerk blijft 
natuurlijk ook te gebruiken. 

Dit is een betaalverzoek voor 
collecte en plaatsengeld 2022 

Nicolaas Schalkhaar. Scan de code 
met de Camera App op je telefoon. 
 

Kerststalletje 

Misschien een rare vraag op weg naar Pasen maar toch… Wie kan ons helpen aan 

een kerststalletje voor in de Vredekapel. Heeft u op zolder of achter in een kast 

een kerststalletje staan waar u geen gebruik meer van maakt, dan zou u er ons een 

groot plezier mee doen. Wij hadden tot nu toe een kerststalletje te leen, maar die 

moesten we, met veel dank voor het lenen, weer afstaan. De meerwaarde van een 

kerststalletje in de Vredeskapel werd me deze kerst goed duidelijk: Het kindje 

Jezus wordt pas tijdens de kerstviering in de kribbe gelegd. Na de viering schoot 

me opeens te binnen dat het kindje Jezus ook in de Vredeskapel in het kribbetje 

gelegd moest worden. Toen ik de vredekapel binnen kwam zag ik daar een 

mevrouw met een klein jongetje. Eerbiedig pakte ik het Kindje Jezus om in het 

kribbetje te leggen. Het jongetje kwam nieuwsgierig kijken wat ik aan het doen 

was. Op mijn vraag of hij het Kindje Jezus in de kribbe wilde leggen straalde hij 

van oor tot oor. Voorzichtig legde hij het Kindje Jezus, met een gelukzalig gezicht, 

in het kribbetje. Het was een emotioneel moment voor alle aanwezigen.  
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Ontmoetingsvieringen 

Drie keer per jaar zal er op de dinsdagochtend van 9.30 tot 12.00 uur een 

ontmoetingsbijeenkomst worden georganiseerd en wel op: 15 maart, 21 juni en 18 

oktober. De ochtend begint om 9.30 uur met een eucharistieviering. Vervolgens is 

er een gezellig samen zijn met koffie en iets lekkers. Ieder ochtend heeft een 

eigen thema. Aan de hand van dat thema zal iemand van het pastorale team met 

ons in gesprek gaan. Mocht u vanwege lichamelijke beperkingen moeilijk naar de 

kerk kunnen komen, geen nood, wij gaan samen met u op zoek naar een oplossing. 

Vooraf aanmelden is wel gewenst in verband met de catering.  

Aanmelden bij het secretariaat 0570- 62 28 34 op de dinsdag- of 

donderdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur of online aanmelden kan ook: 

nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl 

 

 

Herinnering 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 

 

Thuis communie ontvangen 

Marlies Lucassen, Betty van Oldeniel en Dick Bouwman reiken 
maandelijks of twee maandelijks, 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. 
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