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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 46, maart week4,  2022 

 

Actie kerkbalans 2022 

De actie loopt weer als vanouds goed! We hebben al veel formulieren retour 
ontvangen en ook al veel betalingen ontvangen. Heel erg fijn dat zo veel mensen 
op deze manier hun bijdrage leveren aan onze geloofsgemeenschap. Heel veel 
dank!  

We hebben ook veel positieve reacties van mensen gekregen die weer vertrouwen 
hebben in het voortbestaan van de geloofsgemeenschap in Schalkhaar. Zij zien een 
actieve kerk en willen daar graag aan blijven deelnemen. Door de actie kerkbalans 
dragen zij hun financiële steentje bij. 

Het is nog steeds mogelijk om het formulier te retourneren door deze ingevuld in 
de brievenbus van het secretariaat te doen of per post te versturen 
(Timmermansweg 32, 7433 BL Schalkhaar). Ook kunt u de QR code scannen of een 
bankoverschrijving maken naar rekeningnummer NL91RABO 0146 2038 01 t.n.v. 
Parochie Heilige Lebuinus, Locatie H. Nicolaas Schalkhaar. 

Uw bijdrage is hard nodig en iedere bijdrage, groot of klein, wordt bijzonder 
gewaardeerd! Alvast hartelijk dank.   

 
Coördinator, beheergroep administratie en budgetten, 

Marian Ellenbroek  

 

Grote schoonmaak voor de Pasen 
In mijn jonge jaren was het gebruikelijk om twee maal per jaar de grote 

schoonmaak te houden, waaronder één voor de Pasen. 
Toen me de foto van de busjes van Monumentenwacht 
werd toegestuurd kwam die herinnering 
weer naar boven. Nu dus de grote 
schoonmaak en een onderhoudsbeurt voor 
de daken en goten, watergangen en 

afvoerpijpen aan de Nicolaaskerk. Zoals de goten van takken en 
bladeren ontdoen, zaailingen weghalen tussen de muurberen, het lood 
controleren en zo nodig vastzetten dit alles van zowel de kerk als de 
pastorie. Al met al een behoorlijke klus die twee mandagen in beslag 
heeft genomen. Maar nu kunnen we er voorlopig weer even tegen.  
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Oecumenische vredesvesper 
Machteloosheid, ongeloof, zorg en verdriet; allerlei 
emoties komen naar boven wanneer de berichten over 

de oorlog in Oekraïne tot ons komen. Daarom zijn wij blij dat we samen met de 
dorpskerk in Diepenveen een zestal vredesvesper-vieringen mogen organiseren, 
afwisselend in de Dorpskerk en de Nicolaaskerk.  

Vrijdag 25 maart, de derde vesper,  hopen we u te verwelkomen in de Nicolaaskerk 
om 19.00 uur. Voorganger ds. Henk Spit en Dick Bouwman met medewerking van 
het Nicolaaskoor. We willen samen bidden voor alle getroffenen om hoop en 
vertrouwen op een goede afloop. De vesper is ook geschikt om met kinderen naar 
toe te gaan.  

 
Leo Sas 

In de vorige nieuwsbrief stond dat Leo Sas, acoliet was geweest in de Maria 
Koningin. Dit moet zijn de Vianney kerk. Aangezien Leo daar een prachtige tijd 
heeft gehad met veel dierbare herinneringen, verdient het zeker een rectificatie.     

 

Uitnodiging 

Palmpasen stok maken 
Zaterdag 9 april om 10 uur in het Koetshuis van de Nicolaaskerk in 

Schalkhaar. De kruisstok zelf meenemen 

Versieringen worden aangeboden door de Nicolaaskerk 

Zondag 10 april om 10.30 uur zijn de kinderen 

uitgenodigd met Palmpasenstok bij de 

gezinsviering in de Nicolaaskerk.  
Aanmelden bij het secretariaat 0570-62 28 34 of 

nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl 


