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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 47, maart week 5,  2022 

 

Op weg naar Pasen 
Het houten kruis dat in de vastentijd op het priesterkoor staat 
wordt ieder week van meer groen voorzien. Met Pasen zal het kruis 
helemaal omhuld zijn met groene takken, symbool van eeuwig 
leven. De paarse stola wijst erop dat we nog in de vastentijd zijn. 
Nog twee weken en het is Goede Vrijdag: de dag dat Jezus aan het 
kruis sterft en het dus allemaal hopeloos leek. Wij weten nu dat we 
na deze lijdensweg de overwinning op het lijden gaan vieren. 
Pasen, de opstanding uit de dood. Iets waar we nu ook zo naar 
verlangen. Een nieuw perspectief, hoe mooi……. zeker in deze-- 

voor veel mensen-- moeilijke tijd.  

 
Music for a while 
Hoe mooi is de titel van het komende concert “Music for a 
while” van kamerkoor ‘De Hoventoon’. Muziek zal voor 
even al je zorgen verdrijven. Hoe passend is dit in de tijd 
waar we in leven. Even weg uit de zorgen van alledag en 
genieten van de mooie klanken van muziek. Zo ervaren 
we dat tijdens onze repetities, maar we hopen dat u dit 
ook zo ervaart en voelt tijdens ons komend concert. Onze 
dirigent Katalin Szabó en onze muziekcommissie hebben 
een gevarieerd programma gemaakt met voor ieder wat 
wils. We brengen werken van o.a. Palestrina, Purcell, 
Schủtz, Stanford en Tallis. Wij hopen u dus weer te 

mogen begroeten! Op zondag 10 april om 15.00 uur in de 
Nicolaaskerk in Schalkhaar. 

Kaarten á 10,00 euro in de voorverkoop via info.hoventoon@gmail.com 

 

 

Pianostemmen 
Het zal lang niet iedereen zijn opgevallen maar voor de mensen 
met een absoluut gehoor misschien fijn om te weten dat 
afgelopen dinsdag Henk van de Wetering ervoor heeft gezorgd 
dat ook de piano weer klinkt als een klok.  
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Rectificatie ’t Zout 
In ’t Zout van april staat dat op Palm Pasen pastor H. Limbeek zal voorgaan. Dit 
moet echter zijn pastor H. Brummelhuis. Ook zingt op 3 april het Nicolaaskoor 
i.p.v. het Brugkoor. 
 
 

Palmzondag 

We zijn even op bezoek geweest bij Gerard Klein 
Hofmeijer om kennis te maken met het lieve 
ezeltje die we op Palm Pasen in onze kerk 
mogen begroeten. 
Op zondag 10 april zal Jezus met het witte 
ezeltje, links op de foto, in de kerk worden 
verwelkomt door hopelijk veel kinderen met hun 
mooi versierde Palm Pasenstok. Zaterdag 9 april 
bieden we alle kinderen aan om hun 
meegenomen kruisstok in Het koetshuis te komen 
versieren.  

Kinderen kunnen zich hiervoor nog aanmelden bij 
het secretariaat 0570-62 28 34 of 

nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl 

Zegt het voort!! 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep collectanten 
Gelukkig laten de coronamaatregelen het toe dat we in de kerk weer mogen 
collecteren. In de afgelopen twee jaar, toen collecteren niet mogelijk was, is het 
aantal collectanten zover teruggelopen dat we eerst op zoek moeten naar nieuwe 
mensen. Komt u regelmatig in de kerk dan doen we een beroep op u, man of 
vrouw. U kunt zich aanmelden bij de gastvrouw- of heer achterin de kerk, of u kunt 
zich aanmelden bij het secretariaat (zie kop nieuwsbrief). 
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