
 

               Oecumenische gebedsviering voor Oekraïne 

Vrijdag 11 maart is de oecumenische vieringcyclus van 6 weken van 

start gegaan. Schalkhaar mocht de spits afbijten. Samen met de 

protestante gemeenschap in Diepenveen werd er gebeden voor de 

vrede in Oekraïne en Rusland. Het Brugkoor verzorgde de zang, 

waardoor de viering een extra dimensie kreeg. Een kippenvelbeleving was het 

moment waarop organist, Hans van Dijk, het Oekraïense volkslied speelde. Ook het 

aansteken van kaarsjes, die symbool staan voor medeleven, bezorgdheid, hoop en 

een roep om vrede was een mooi gebaar. Mocht u 

zelf een viering bij willen wonen dan kan dat nog tot  

en met 22 april met uitzondering van 15 april (Goede 

Vrijdag). De volgende viering is op vrijdag 18 maart 

in de dorpskerk in Diepenveen, aanvang 19.00 uur. 

Ook van harte aanbevolen voor kinderen! 

Na iedere viering is er een collecte voor de kinderen in Oekraïne. Na de laatste 

viering zullen we de opbrengst bekend maken. 

De Benjamin onderen de acolieten bij rouw- en trouwdiensten 

Zondagmorgen attendeerde Leo Sas mij op een foutje in de laatste nieuwsbrief. 

Nieuwsgierig waar de fout gemaakt was, liet hij mij lezen: de oud-acoliet. Hij zegt 

met een brede grijns op zijn gezicht: ‘Ik ben helemaal niet oud’ en daar heeft hij 

gelijk in. Met zijn 60 jaar is hij met recht de Benjamin onder de acolieten. Het is 

fijn dat de jongere generatie zich meldt en zich wil inzetten voor onze mooie 

geloofsgemeenschap. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen. Natuurlijk houden 

we ogen en oren open om nieuwe vrijwilligers te spotten. Toen ons ter ore kwam 

dat Leo acoliet was geweest in de Vianney kerk is meteen contact met hem 

gezocht. We hebben gevraagd of hij deze taak ook bij ons zou willen vervullen?  
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Leo was heel duidelijk in zijn antwoord: ‘Nee, dat ga ik niet 

doen, ik ben bij de Vianney vrijwilliger geweest en toen ging 

die dicht, ik ben bij de Maria Koningin vrijwilliger geweest 

en ook deze ging dicht. Daarna ben ik naar Schalkhaar 

verhuisd om dicht bij de kerk te wonen en nu gaat deze ook 

dicht’. Mijn stelligheid dat de Nicolaaskerk niet dicht gaat 

maakte weinig indruk. Leo had zoiets van: ik moet het eerst 

zien. Dat hij zich nu heeft aangemeld is natuurlijk heel fijn, 

maar nog blijer zijn wij over het feit dat Leo vertrouwen 

heeft in onze geloofsgemeenschap en dat hij zich bij ons 

thuis voelt. Leo heeft inspiratie gekregen van de super in Lettele die gesloten zou 

worden, maar door er samen de schouders onder te zetten is die open gebleven en 

is een fijne ontmoetingsplek voor de samenleving in Lettele. ‘Samen kun je het 

levend houden’, concludeert hij. Mooi gezegd Leo. 

 
Eerste ontmoetingsviering 15 maart was meer dan een gezellig samenkomen 

Dinsdag 15 maart heeft De Nicolaaskerk in Schalkhaar z’n eerste 
ontmoetingsviering mogen beleven. Na een mooie viering, geleid door voorganger 
Lonneke Gunnink, was er een gezellig samen zijn. Dit alles onder het genot van een 
kopje koffie met krentenwegge en Deventer koek. Het thema van deze 
ontmoetingsviering was ‘Lente een nieuw begin’. Lonneke Gunnink vroeg de 
mensen aan te geven welke gedachten bij dit thema naar boven komen. Nieuw 
leven, meer licht, kwamen o.a. naar voren. Je hebt daar zo’n behoefte aan, zeker 
na de toch wel eenzame coronatijd en nu de Oorlog in Oekraïne. De beelden uit 
Oekraïne, die nare herinneringen aan de tweede wereld oorlog naar boven haalt, 
wordt als zwaar ervaren. Lonneke gaf aan dat er altijd rampen en oorlogen 
geweest zijn en dat het geloof daarin zoveel troost en hoop kan bieden en dat er 
ook nu pareltjes tevoorschijn komen, zoals de massale steun aan de Oekraïners.  
Het is voor het eerst dat we een ontmoetingsviering organiseren. Dan is er altijd 
wel een verbeterpunt, zoals het inzetten van de loopmicrofoon. Niet iedereen 
heeft alles kunnen volgen, dus dat gaan we bij de volgende bijeenkomst anders 
aanpakken. Hopelijk is er bij de volgende ontmoetingsviering op 21 juni weer zo’n 
grote opkomst.  

 
Kindernevendienst  

Vanaf april is er weer iedere laatste zondag van de maand een kindernevendienst. 

We starten op 24 april. De maanden juli en augustus is er vanwege de vakantie 

geen kindernevendienst. 

 


