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Nieuwsbrief                  

Heilige Nicolaaskerk Schalkhaar, telefoon 0570-62 28 34 

Timmermansweg 32, 7433BL Schalkhaar.  
Openingstijden secretariaat:  
donderdag 9.30 tot 12.00 uur  
emailadres:nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl 
 
Nieuwsbrief no 62, juli week 2,  2022 

Uitnodiging 

INFORMATIEBIJEENKOMST in de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar op  
dinsdag 30 augustus van 20.00 tot 21.30 uur. De toekomst van de H. Nicolaaskerk 
te Schalkhaar zal dan worden besproken. 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 onze geloofsgemeenschap.  
Ook zullen hierbij de coördinatoren van de H. Nicolaaskerk aanwezig zijn, te 
weten: Wim Lucassen, Marian Ellenbroek en Annemarie Bouwman. 

 

 

Eucharistieviering op zaterdag 27 augustus 

“Kracht in kwetsbaarheid” 

met mogelijkheid tot ziekenzalving 
 
Wie maakt het niet mee in zijn of haar leven, dat het heel erg tegenzit en de 
krachten uit je weg lijken te vloeien. Dit kan verschillende oorzaken hebben  
zoals: ziekte, verlies van een dierbare, chronische ziekte, verlies van een baan, 
problemen met kinderen of kleinkinderen, levensgrote wensen die niet  
vervulbaar lijken, burn-out, constante stress, naderend levenseinde, 
mantelzorgdruk, geldzorgen, etc. Dit zijn maar enkele voorbeelden maar  
er zijn ongetwijfeld nog meer redenen op te noemen waardoor mensen het leven 
als zwaar ervaren.  
Mocht u zich hierin herkennen dan zou dit iets voor u kunnen zijn. In deze viering 
mogen we samen bidden om kracht en inzicht zodat het leven weer zin krijgt.  
Ook is er in deze viering de mogelijkheid een persoonlijke ziekenzalving  te 
ontvangen. Mocht u daar gebruik van willen maken dan kunt u zich hiervoor 
aanmelden bij het secretariaat op donderdag van 9.30 tot 12.00 uur  
telefoon 0570-62 28 34 of mailen naar nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl 
De ziekenzalving is een rooms-katholiek sacrament dat wordt toegediend aan 
zieken en stervenden maar kan ook toegediend worden om kracht te geven aan 
ieder die dat nodig heeft. 
Het brugkoor zorgt voor de muzikale ondersteuning. 
Deze viering wordt warm aanbevolen. 
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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.  
Zet u het maar vast in uw agenda zaterdag 3 september rommelmarkt en 
klussendag. We gaan er weer een gezellige dag van maken. 
 
 

 

Thuis communie ontvangen 

Marlies Lucassen, Betty van Oldeniel en Dick Bouwman delen 
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.  

 

 
 
 
Agenda: Zondag 17 juli om 10.30 uur woord en communieviering, voorganger Peter 
Dullaert. Het vakantiekoor onder leiding van Casper van Dijk zal deze viering 
muzikaal ondersteunen.  
 


