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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 48, april week 1,  2022 

 

 

Bidden, in een Oecumenische vesperviering, voor de wereldvrede 
en heel speciaal voor de vrede in Oekraïne. 

Iedere viering heeft een eigen 
thema. Afgelopen vrijdag kwam de 
nadruk te liggen op ‘Houd moed, 
wees niet bang’. Dit geldt uiteraard 
voor de mensen die in Oekraïne 
strijden en voor alle vluchtelingen 
maar ook voor ons zelf, heel vaak 
hoor je dat mensen pessimistisch 
naar de wereld om ons heen kijken. 
Gelukkig biedt ons geloof 
perspectief. De Cantorij liet met 

toepasselijke liederen aan ons horen dat God naar ons omziet. Het prachtige 
orgelspel van Roel Smit kwam ook binnen. Diny de Lange uit de Nicolaaskerk en 
Diedy Crezée uit Diepenveen verzorgden het woordgedeelte. Het was een mooie 
viering waar ook veel mensen uit Schalkhaar bij aanwezig waren. 

Vrijdag 8 april Is de Vesper  om 19.00 uur weer in de Nicolaaskerk te 
Schalkhaar. Henk Spit en Lenneke Groenevelt zullen dan voorgaan.  
We hopen dan weer op uw aanwezigheid.   

 

 

Paasattentie PCI (parochiële caritas instelling) 

Alle parochianen boven de 85 jaar en een aantal 
mensen, die wel wat extra aandacht kan gebruiken, 
hebben van de bezoekersgroepen een paasattentie 
mogen ontvangen. Dit jaar was gekozen voor een iets 
bescheidenere attentie omdat het PCI midden in de 
geloofsgemeenschap wil staan, maar ook midden in 
de wereld. Er is dan ook besloten eveneens een 
donatie aan Oekraïne te geven. We willen het PCI 
bedanken voor deze mooie attentie 
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Uiteraard kan het gebeuren dat u mensen kent die niet  
bezocht zijn maar er wel voor in aanmerking komen. Wilt u  
dit dan doorgeven aan het secretariaat op dinsdag en donderdag  
van 9.30 uur tot 12.00 uur? Of via de mail? Bovenaan deze  
nieuwsbrief vindt u het telefoonnummer en emailadres.  
Dit geldt ook voor oud parochianen van de in het verleden 
gesloten kerken die nu als voorkeurskerk de H. Nicolaaskerk in Schalkhaar hebben. 

De mooie tekst op de bijgeleverde kaart willen we u niet onthouden. 
 

 

Achterin de kerk liggen een aantal exemplaren om mee te nemen. 

 
Fouten worden overal gemaakt 
Zo ook in ’t Zout van april. Op Palmpasen gaat niet pastor H. Limbeek voor, maar 
pastor H. Brummelhuis. Ook zingt op 24 april het Nicolaaskoor en niet het 
Brugkoor. 
 

Palmpasen 
We hopen op veel belangstelling bij de Palmpasenviering op zondag 10 april. 
‘Jezus’ en het witte ezeltje zullen dan in de kerk worden ingehuldigd. Ook 
kinderen zonder Palm Pasenstok zijn van harte uitgenodigd. 


