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Timmermansweg 32, 7433BL Schalkhaar.  
Openingstijden secretariaat:  
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Nieuwsbrief no 56, juni week 1,  2022 
  

Maria van Frieswijk  
Gevierd op 9 oktober, lijkt nog ver weg maar als je de organisatie van deze mooie 
traditie in de schoot geworpen krijgt, als coördinator PCG, is enige voorbereiding 
wel wenselijk. Helemaal als je zelf niet uit deze streek komt en dus niet bekend 
bent met de achtergrond van Maria van Frieswijk. Herhaaldelijk was al een 

hengeltje uitgeworpen om te horen wat deze Mariaverering 
voor de Schalkhaarders betekent. Veel wijzer werd ik er 
niet van, tot op een zondagochtend in mijn taak als 
gastvrouw een meneer mijn aangeboden misboekje niet 
wilde aannemen. Geef maar aan mijn vrouw zei hij en hij 
ging een kaarsje opsteken. Toen ik zijn vrouw twee 
boekjes overhandigde vertelde zij mij: ‘o, hij moet altijd 
eerst naar Frieswijk.’ Het duurde even voordat het tot mij 
doordrong dat daar Maria van Frieswijk mee bedoeld werd. 

Uiteraard was mijn nieuwsgierigheid gewekt. Een afspraak werd gemaakt. Gerard 
Swartjes, voormalig eigenaar van de Lindeboom, vertelde dat hij ernstig ziek was 
geweest: er zat een tumor in een van zijn longen die operatief verwijderd moest 
worden. Tijdens de operatie werd vastgesteld dat de tumor niet te verwijderen 
was. Medicatie en bestraling werden ingezet, maar de kans op genezing was maar 
5%. Gerard zocht zijn heil bij Maria van Frieswijk. Wekelijks stak hij in vertrouwen 
op een goede afloop, een kaarsje op bij Maria van Frieswijk. Met als resultaat: 
volledige genezing. Geen twijfel mogelijk volgens Gerard, Zij heeft hierin de hand 
gehad. Wat een prachtig verhaal en de betekenis van Maria van Frieswijk was me 
meteen helemaal duidelijk.  
 
Waarschijnlijk zijn er nog wel meer prachtige voorbeelden of verhalen over 
vertrouwen en kracht die Maria van Frieswijk kan geven. Wilt u die met ons 
delen. Wij houden ons van harte aanbevolen. Zodat ook anderen hier kracht en 
vertrouwen uit kunnen putten. 
 

Pinksteren Uitstorting van de Heilige Geest 

Voor christenen is Pinksteren een heel belangrijk feest, samen met Pasen en 

Kerstmis. Alleen weten veel mensen eigenlijk niet meer 

precies waarom. Pinksteren is nu vooral een lekker lang 

weekend met allerlei activiteiten in de open lucht: 

traditionele schuttersfeesten, kermissen, wedstrijden en 

natuurlijk ook Pinkpop.  
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Maar waar is het dan allemaal begonnen? De naam “Pinksteren” komt van het 

Griekse woord “pentakosta”. Dat betekent “vijftigste”. En Pinksteren valt op de 

vijftigste dag na Pasen.  

Wind en vuur 

In de christelijke kerk herdenken mensen met Pinksteren dat de Heilige Geest 
neerdaalde over de apostelen. De apostelen waren vrienden en leerlingen van 
Jezus. Na diens Hemelvaart waren ze alleen achtergebleven en wisten ze niet wat 
ze moesten doen. Toen gebeurde er iets heel bijzonders. 

Het geluid van een stormwind klonk en er was plotseling een verschijnsel van vuur. 
Dit vuur leek op de hoofden van de apostelen te branden. Opeens spraken ze 
allerlei vreemde talen… De apostelen gingen de opdracht van Jezus verder 
uitvoeren: de boodschap van God in alle landen van de wereld verspreiden. Zo 
begon de christelijke kerk.  

Duif      De Heilige Geest zie je wel eens afgebeeld als ‘vurige tongen’: vlammetjes 
boven de hoofden van de apostelen. Maar vaak heeft de Geest de vorm van een 
duif. Een duif staat voor hemelse inspiratie en vrede. En voor de ziel, het deel van 
de mens dat volgens christenen ook na de dood blijft leven. 

 
Collectanten 
Vanaf zondag 5 juni wordt er weer gecollecteerd in de H.Nicolaaskerk. Om het 
werk van de collectanten te verlichten wordt de collecte, het plaatsengeld en de 
bijdrage voor het boekje,  in één mandje opgehaald.  

 

Ontmoetingsviering  

Dinsdag 21 juni is onze tweede ontmoetingsviering. We 

starten om 9.30 uur met een eucharistieviering. 

Vervolgens is er een gezellig samenzijn tot ±12.00 uur. 

Pastor Gauthier de Bekker zal deze ochtend leiden. 

Iedereen is van harte uitgenodigd.  

Graag van tevoren aanmelden in verband met de catering.  

Als u slecht ter been bent en niet zelfstandig naar de kerk kunt komen kan er 

vervoer voor u geregeld worden. U kunt voor vervoer en aanmelding contact 

opnemen met het secretariaat op dinsdag en donderdagochtend van 9.30 uur tot 

12.00 uur. telefoon 0570-62 28 34 

emailadres:nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl 

 

Kindernevendienst/ kinderkerk 

Zondag 26 juni kindernevendienst. Hier wordt aan kinderen het evangelie 

verkondigd op hun niveau. Van harte aanbevolen. In de maanden juli en augustus 

wordt er geen kindernevendienst aangeboden  

Agenda: 

Ziekenzalving, zaterdag 27 augustus om 14.30 uur, voorganger Gauthier de Bekker.  

 


