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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 50, april week 3,  2022 

 

oecumenische vredesvesper 
Dorpskerk Diepenveen              Nicolaaskerk Schalkhaar 

 

                             Van harte aanbevolen !!! 

 

  

Vrijdag 22 april 2022 om 19.00 uur 

In de dorpskerk te Diepenveen          

Voorlopig de laatste 
in een reeks 

 

  

 

 

Kindernevendienst 

Steeds meer activiteiten die we voor corona aanboden komen weer 
terug, gelukkig. Zo ook de kindernevendienst. Zondag 24 april bijten 
ze het spits af. Hieronder een stukje van Wilma Hettinga, een van 
de leidsters van deze club: 

De kindernevendienst ofwel kinderkerk begint weer. 
We beginnen weer !! Wil jij meedoen met de kinderkerk waarin het 

Bijbelverhaal speciaal aan jou uitgelegd wordt? Waar jezelf aan 
de slag mag in plaats van alleen luisteren? Kom dan zondag om 
10.30 uur naar de kerk en dan nemen we je mee naar het 
Koetshuis. Het wordt weer leuk! Vanaf nu weer iedere laatste 
zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) 
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Afscheidsfeestje van onze collectanten 

Op deze foto ziet u een stel diehards van onze H.Nicolaaskerk. Collectanten die 
variërend van 60- tot 13 jaar trouwe dienst, wekelijks met het ons allen 

welbekende mandje 
de collecte kwamen 
innen. In de 
coronatijd waren er 
geen persoonlijke 
collectes 
toegestaan. In deze 
2 jaar zijn de 
lichamelijke 
ongemakken van de 
meesten 

toegenomen en zit het collecteren er niet meer in. Reden voor een 
afscheidsfeestje. Van links naar rechts: Hein Kolkman, Anton Brinkman, Gerard 
Lugtenberg, Herman Wichink, Andries de Lange, Anton Groot Koerkamp en Ben 
Hendriksen. Heel veel dank voor jullie jarenlange trouwe dienst. Ook veel dank aan 
Karel Landsheer die helaas niet bij dit afscheid aanwezig kon zijn.  

Hein Kolkman en Anton Groot Koerkamp gaan met een nieuwe groep 
collectanten verder. Ze kunnen nog wel een paar mannen/ vrouwen gebruiken. 
Nieuwe aanmeldingen zijn meer dan welkom en noodzakelijk om het stokje 
weer te kunnen oppakken. 

Rikie Groot Koerkamp, de gastvrouw van dit zeer gezellig samenzijn, verdient ook 
een dankwoordje voor haar warme en hartelijke ontvangst.  

 

 

Thuis communie ontvangen 

Marlies Lucassen, Betty van Oldeniel en Dick Bouwman reiken maandelijks 
of tweemaandelijks, al naar de wens van de communicant, de communie 
thuis uit. 

Mocht u niet in staat zijn om naar de kerk te komen, maar wel de 
communie willen ontvangen, dan kunt u zich aanmelden bij het 
secretariaat van de Nicolaaskerk: 0570-62 28 34.  

 

 


