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Nieuwsbrief no 61, juli week 1,  2022 

“Bedevaartgangers” 
Het was de afgelopen week een drukte van belang in en rond onze H.Nicolaaskerk. 
Allereerst de grote groep (60) fietsers die donderdag uit Apeldoorn en omgeving als 
doel hadden het bezoeken van de H.Nicolaaskerk te Schalkhaar en het beeldje van  
Maria van Frieswijk te aanschouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was een 
feest om de 4  
groepen onze 
mooie kerk te 
tonen. De reacties 
waren lovend, o.a.  
dat ze onze kerk zo prachtig vonden en 
iemand, aangestoken door de mooie verhalen, was vast plan om weer naar de kerk  
te gaan. Ook het gebrandschilderde raam van Titus Brandsma riep vele reacties op. 

Vrijdag deed pelgrim broeder Alex onze kerk eer aan. In onderstaand berichtje een 
inkijkje in het leven van een pelgrim broeder. Dit was een bezoek van een andere 
orde, maar ook weer heel boeiend. 

Franciscaanse pelgrimstocht naar Onze Lieve Vrouw van Schalkhaar. 
Sinds 2004 maakt broeder Alex ieder jaar een Franciscaanse pelgrimstocht. In 
armoede, zonder geld of bankpas, maar met bijbel en rozenkrans gaat hij op weg 
naar een bedevaartplaats in Europa of Nederland om zijn toewijding als broeder 
Franciscaan van de Verenigde Harten, te hernieuwen. Dit keer naar Schalkhaar, de 
plek van Onze Lieve Vrouw van Frieswijk, koningin van Overijssel. 
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Broeder Alex: ‘Zo’n tocht is een goddelijke leerschool,  
omdat je jezelf volledig moet overgeven in de handen van  
Jezus en Maria en op het gebed moet vertrouwen. Soms is  
het moeilijk en zwaar, maar God laat zich telkens kennen  
als een ware Vader die zijn kind niet in de steek laat. Ik  
ben nog nooit één dag zonder eten en drinken geweest, of  
zonder onderdak, telkens kwam er hulp van goede mensen  
die God mij op mijn pad stuurde. 

Het Evangelie van Mattheüs zegt dat we allereerst het Rijk van God 
moeten zoeken en dat dan de overige (eten en drinken, warmte) erbij 
zullen krijgen. God wil ons alles geven wat we nodig hebben. 

Dat ik dit jaar naar Onze Lieve Vrouw van Frieswijk, hier in Schalkhaar, 
ben gepelgrimeerd was voor mij een logische keuze. In het verleden 
ben ik hier al vaker geweest tijdens de Mariale gebedsdagen eind jaren negentig. Ik 
heb het hier altijd een bijzondere plaats gevonden. Hier is Maria aanwezig. Zij wil 
ons dichter bij God brengen en het gelovig gebed helpt daar natuurlijk bij. Haar 
voorspraak is in onze tijd misschien wel belangrijker dan ooit om de vrede en het 
Licht van God in ons hart en de wereld af te smeken en te verkrijgen’.  

Uitnodiging 

INFORMATIEBIJEENKOMST over de toekomst van de H.Nicolaaskerk te 
Schalkhaar, in de H.Nicolaaskerk te Schalkhaar op 30 augustus van 20.00 tot 
21.30 uur. Hierbij zullen vicaris Ronald Cornelissen, vicevoorzitter Theo Lam, 
penningmeester Harry Elshof, diaken Marc Brinkhuis en opbouwwerker 
Bernadet Albers aanwezig zijn. Wij hopen op veel belangstelling vanuit de 
geloofsgemeenschap. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Braderie 
Heel fijn dat parochianen aan ons denken,  
wanneer ze aan het opruimen gaan. U kunt spulletjes iedere dinsdagochtend van 
9.30 tot 11.00 uur aan de achterkant van het Koetshuis (ruimte van de tuinploeg) 
inleveren. Mocht de dinsdagochtend een probleem zijn, dan kunt u ook telefonisch 
een afspraak maken met Willie Hurenkamp 0570- 62 72 40. Nog wel goed om te 
melden dat we witgoed en grote meubelen niet aan kunnen nemen. 
Agenda: Zondag 10 juli gezinsviering ( afsluiting van het schooljaar). Het jeugdkoor 
van Rob van den Berg zal de Eucharistieviering muzikaal ondersteunen. 
Voorgangers: pastor H. Limbeek en pastoraal werker Lonneke Gunnink.  


