
 

1 

 

 

Nieuwsbrief                  

Heilige Nicolaaskerk Schalkhaar, telefoon 0570-62 28 34 
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Lintjesregen 26 april 2022 

Het was, met 19 gedecoreerden, met recht een lintjesregen. Voor iedere 
gedecoreerde werd ruimschoots de tijd genomen. Er werd stilgestaan bij de 
verdiensten die ze jarenlang, meestal belangeloos, ten behoeve van de 
gemeenschap hebben gedaan. In deze bijeenkomst ging het niet om status, 
diploma’s, macht of een dikke bankrekening. Nee, op deze ochtend werden 
mensen met een hart van goud in het zonnetje gezet. De Lebuinusparochie was ook 
ruimschoots vertegenwoordigd. Lettele spande wel de kroon. 
Van de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar was het Harrie Timmer die een lintje kreeg. 
Wim Lucassen heeft Harrie namens de H.Nicolaaskerk een bon aangeboden en hem 
uiteraard bedankt voor zijn jarenlange trouwe dienst als doodgraver op het kerkhof 
in Schalkhaar.  
Ben Monsma werd onderscheiden voor o.a. zijn inzet voor het stimuleren van sport 
voor iedereen, maar ook voor zijn vrijwilligerswerk voor de Lebuinusparochie. Ben 
is jarenlang koster geweest in de voormalige H. Hartkerk. Aangezien hij een trouwe 
kerkganger in Schalkhaar is vinden we een felicitatie aan hem zeker op zijn plaats. 
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Uitnodiging Landelijke St. Nicolaasdag 
zaterdag 14 mei 2022 

De Nicolaas-parochie van Amsterdam nodigt iedereen die zich 
verbonden voelt met een Nicolaaskerk en/of -parochie of gemeente 
uit voor een bijzondere dag van ontmoeting, dialoog en verdieping 
rondom de heilige Nicolaas van Myra. 

Op 5 december 2021 ontving de parochie van basiliek  
H. Nicolaas te Amsterdam een reliek van de Heilige Nicolaas van 
Myra. Deze reliek kreeg een bijzondere plek in een kapel die op dit 
moment als vredeskapel dienst doet. 

De komst van deze reliek luidde ook een Nicolaasjaar in. 

Het wordt een bijzondere dag, waar naast een Eucharistieviering 
ook rondleidingen worden aangeboden door de basiliek en aan het Museum Ons’ 
Lieve Heer op Solder. 

Achter in de kerk en in de vredeskapel vindt u verdere informatie. Ook kunt u 
informatie vinden op internet: landelijke uitnodiging St. Nicolaasdag.  
Het programma ziet er veelbelovend uit. 
 

Heilig verklaring Titus Brandsma 15 mei 2022 
In verband met de heiligverklaring van Titus Brandsma op 15 mei in Rome 
zal Johan Maas, als speciale gastspreker, op zondag 1 mei, tijdens de 
zondagviering, ons achtergrond informatie geven over het leven van deze 
bijzondere man. Van harte aanbevolen. 

 
Rozenhoedje 

Juist in deze tijd van oorlog en geweld is het goed dat we deze oude 
traditie vanuit de katholieke kerk weer onder de aandacht brengen. 
Maria, die als geen ander in haar leven werd geconfronteerd met 
geweld, vluchten, teleurstellingen. Ondanks deze beproevingen behield 
ze haar geloof in God en is ze daarin een voorbeeld voor ons.  

Meimaand Mariamaand 

Vanaf 4 mei bidden we iedere woensdag in mei om 19.00 uur het rozenhoedje in 
onze H. Nicolaaskerk. Op 4 mei wordt er voor gezorgd, dat u allen weer voor de 
dodenherdenking van 20.00 uur thuis bent 
Wat is het verschil tussen een rozenkransgebed en een rozenhoedje?  
Rozenhoedje is een derde van het rozenkransgebed, bestaande uit kruisteken, de 
geloofsbelijdenis, drie Weesgegroetjes en vijf tientjes van telkens een Onze Vader 
en tien Weesgegroetjes. Bij elk tientje kun je mediteren over een mysterie van de 
rozenkrans. Op 4 mei starten we met de blijde geheimen. Je sluit af met een 
kruisteken. De naam rozenhoedje is ontleend aan de krans of ‘hoed’ van rozen 
waarmee Maria als zinnebeeld van de Kerk, de bruid van Christus, gekroond is. 


