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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 43, week 1 maart 2022  

Oekraïne 

In de samenleving komen allerlei initiatieven op gang om de Oekraïners te steunen 

zoals de actie van het Rode Kruis op giro 555, opvang van vluchtelingen, kleding 

inzamelingen etc. Allemaal initiatieven die we van harte ondersteunen. Daarnaast 

worden er ook gebedsmomenten in kerken georganiseerd. Schalkhaar gaat 

binnenkort een oecumenische gebedsviering houden, samen met de protestante 

kerk in Diepenveen. In een extra nieuwsbrief zullen we u daar volgende week over 

informeren.  

De Vastenactie en de Nederlandse Bisschoppen hebben gezamenlijk besloten 

alle collectegelden in dit komende weekend aan Oekraïne te besteden. 

Bijdragen kunnen worden overgemaakt via de website van de Vastenactie: 

www.vastenactie.nl of op bankrekeningnummer NL21 INGB 000 000 58 50 

t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne. 

Misintenties 
Vanaf zondag ligt er achter in de kerk weer een boek waarin u uw misintenties kunt 

schrijven. Op de doordeweekse dagen ligt dit boek in de Vredeskapel. 
Zo willen we het mogelijk maken om al uw zorgen maar ook momenten 
van vreugde op te schrijven in dit boek en aan God voor te leggen. 
Tijdens de voorbeden zullen deze intenties als geheel worden 
meegenomen bij de voorbeden, zodat deze gebeden door de hele 
geloofsgemeenschap worden gedragen. Deze misintenties zullen niet 
afzonderlijk worden voorgelezen in de kerk, dit in tegenstelling tot 
de misintenties die bij het secretariaat worden aangeleverd. 

 

Acolieten bij uitvaarten 

Dit is een groep vrijwilligers die niet altijd de aandacht krijgt die ze 
verdient. Het zijn drie mannen die klaar staan om te assisteren bij 
rouw- en trouwdiensten van onze parochianen, soms drie keer in de 
week en dan weer tijden niet. Je moet dus qua inzet heel flexibel 
zijn. Reden genoeg om eens bij ze langs te gaan en ze even in het 
zonnetje te zetten. Als eerste ben ik bij Anton Blokvoort langs 
gegaan. Hij is de contactpersoon van de groep. Anton is door fysieke problemen 
niet meer in staat zelf te assisteren bij vieringen, maar achter de schermen doet 
hij nog heel graag mee.  
Vervolgens heb ik een bezoek gebracht aan Hein Kolkman. Hein geeft aan dat hij 
alleen in noodgevallen nog wil bijspringen. Hein is een echte verhalenverteller en 
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de ene na de andere anekdote weet hij naar voren te 
toveren, waarvan ik er een met u wil delen. Het was bij een 
uitvaart van  iemand uit het AZC. Pastor Ge Nijland ging 
voor. Een kwartietje voor aanvang komt er een mevrouw de 
sacristie binnen met de mededeling dat er niemand de 
Nederlandse taal machtig is of de dienst ook in het Engels 
en Frans gedaan kan worden. Ge Nijland moet zich hier 
even op instellen en doet vervolgens de uitvaart moeiteloos 

in het Engels en in het Frans. De achting van Hein voor Ge Nijland kan niet meer 
stuk dat begrijpt u en hoort bij een van de sterke verhalen uit een hele reeks.   

Tot slot een bezoek gebracht aan Johan Lobbert. Johan is ook 
al jaren actief als vrijwilliger in onze kerk. Johan is altijd 
beschikbaar als acoliet maar niet op de woensdag, want dan 
gaat hij naar de markt in Raalte. Johan heeft het hart op de 
goede plaats: hij is mantelzorger voor zijn vriendin Annie en 
dat doet hij met verve.  
Ja, deze drie mannen die door hun dienstbaarheid aan de 
H.Nicolaaskerk voor ons onmisbaar zijn en waarvoor we onze 
waardering  niet genoeg kunnen uiten. Heel veel dank 
mannen. 

Tot slot nog een heugelijke mededeling: de noodoproep om meer acolieten heeft 
succes gehad. Leo Sas, een oud-acoliet van de H. Vianney kerk komt de gelederen 
versterken. Leo, heel fijn en welkom als vrijwilliger bij de H.Nicolaaskerk. 

Vastenactie 2022 

Red het water van de Maya boeren in Guatemala 
De kern 
Wij helpen boeren in Guatemala die het water van hun rivier kwijt dreigen te raken. 
Omdat er een waterkrachtcentrale wordt gebouwd. De boeren – Maya’s van de Chuj-stam – 
kunnen daardoor hun land niet meer bevloeien. Hun bestaan wordt ernstig bedreigd. 

Meer in detail 

Via de landelijke Vastenactie en hun partner in Guatemala staan wij de Maya-gemeenschap 
bij in hun strijd tegen een waterkrachtcentrale. We helpen hen duurzaam met water om te 
gaan, leren ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Zo krijgen ze de 
controle over hun natuurlijke hulpbronnen terug. Daarnaast proberen we te voorkomen dat 

mensen die (vreedzaam) in opstand komen tegen de bouw van de 
waterkrachtcentrales worden opgesloten en veroordeeld. 

De hulp gaat als volgt. Onze partner ter plekke geeft informatie over 
duurzaam gebruik van waterbronnen, onder andere door bijeenkomsten en 
trainingen te organiseren. Hierbij richten ze zich op een groep van ongeveer 
180 gezinnen. Ook verlenen ze juridische bijstand aan de leiders voor wie 
een gevangenisstraf dreigt en onderhouden ze contacten met het Openbaar 
Ministerie. En ze staan de beschuldigde gemeenschapsleiders bij tijdens de 
strafrechtelijke procedure om te voorkomen dat ze onrechtmatig worden 
veroordeeld. 

Zonder water geen vruchtbaar land en zonder vruchtbaar land geen voedsel en geen 
bestaan. 

In ’t Zout op bladzijde 14/15 kunt u lezen waar u uw geld naar over kunt maken, ook zal er 
achter in de kerk een bus zijn waarin u uw bijdrage kunt deponeren. 


