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Uitnodiging ontmoetingsviering gezellig samenzijn

 
A.s. dinsdag, 21 juni is onze tweede ontmoetingsviering. De voorbereiding is alweer 

in volle gang.  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. Onder het genot van koffie of thee met 

iets lekkers erbij, is het weer een ontmoeten waarin samenzijn de belangrijkste 

factor is. 

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 

 

Een toevallige ontmoeting 

Twee echtparen, gekleed in regenpakken, fietsen vrolijk het kerkplein op met de 

mededeling dat ze de kerk willen bekijken en heel benieuwd zijn naar het 

Pastoorsbosje. Op zo’n moment is het jammer te moeten zeggen dat de kerk niet 

geopend is, de vredeskapel is het alternatief. De miezerige regen gaat over in een  
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Links Bert en Gemma Spijkers uit Tilburg 

Rechts Nico en Annemarie Meijners uit Opmeer  

 

 

fikse bui die nog wel even aan blijft 
houden. Met zes man praten in het 
gangetje bij de vredeskapel voelt 
benauwd, dan toch maar de kerk openen 
voor een rondleiding in onze kerk. Het 
ene echtpaar komt uit Tilburg en het 
andere komt uit Opmeer. Ze verblijven 

een aantal dagen in een hotel in Deventer en doen op de fiets de omgeving aan. 
Alle vier zijn ze katholiek en heel actief in hun kerk. Ze zijn onder de indruk van 
onze mooie kerk met de prachtige gebrandschilderde ramen achter het 
priesterkoor. Er moeten toen wel vermogende parochianen geweest zijn, anders 
was dit nooit zo gerealiseerd, werd er geconstateerd. Bij navraag blijkt inderdaad 
dat vermogende boeren, één vermogende architect en pastoor Asma deze 
geschonken hebben. Ook de raampjes, vanwaar achter de besmettelijke zieken de 
vieringen konden volgen, is een kiekje waard. Er wordt opgemerkt dat het wel raar 
is, dat het glas dusdanig bewerkt is dat je er 
niet doorheen kunt kijken. Bij navraag blijkt 
het raampje half open te kunnen klappen, 
ook leuk om te weten. Dan het 
Pastoorsbosje, wat moet je je daarbij 
voorstellen? Pastoor van Wijk heeft dat bosje 
gerealiseerd en van een tempel voorzien. 
Hier werd destijds de processie voor Maria 
van Frieswijk gelopen, de mensen kwamen in 
grote getale van heinde en ver op dit 
gebeuren af. Dat waren nog eens tijden. Met dank aan onze vier bijzonder aardige 
gasten zijn we zelf ook weer meer van onze kerk te weten gekomen. 

Kindernevendienst/kinderkerk 

Zondag 26 juni is er 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.  

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.  

Agenda: 
Ziekenzalving, zaterdag 27 augustus om 14.30 uur en voorganger is pastor Gauthier 
de Bekker.  
 


