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Uitgesteld feestje Nicolaaskoor 

 
Samengesteld uit vier verschillende koren, werd in 2015 het Nicolaaskoor geboren. 

Na twee maal uitgesteld te zijn door corona vierde het Nicolaaskoor haar eerste 

lustrum op zondag 10 juli. De songwriter van het koor, Paula, had hiervoor 

passende liederen geschreven. Eerst, met het vertrouwde mondkapje op, werd 

corona adieu gezongen. Alle 50 koorleden van toen kwamen in beeld. Van 14 leden 

heeft het koor afscheid moeten nemen: hetzij door overlijden, hetzij door hun 

conditie. In het protestlied was goed te horen welke 

kansen het parochiebestuur laat liggen, als de 

Nicolaaskerk gesloten zou worden. Hoewel het koude 

en warme buffet iedereen zat te verleiden, moest 

eerst met de stok in de hand op gepaste afstand de 

polonaise gedanst worden. Het koor hoopt nog vele 

jaren de gemeenschap van de St Nicolaaskerk met 

zang te verblijden in de H.Nicolaaskerk. 
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Maar ook het Brugkoor weet hoe een 
feestje gevierd moet worden 

Met een nieuwe feestcommissie (dames met de hoge hoed). Na 2 jaar is het dan 
eindelijk weer mogelijk om naast samen zingen ook weer samen een feestje te 
vieren, geweldig. 
 
We willen het Nicolaaskoor en het Brugkoor hartelijk bedanken voor de 
muzikale ondersteuning het hele jaar door. We hopen weer op een mooi 
muzikaal jaar. 

 
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.  
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 om 14.30 uur 

“Kracht in kwetsbaarheid” 

met de mogelijkheid tot ziekenzalving. Hiervoor graag vooraf aanmelden. 
Voorganger is Gauthier de Bekker. Muzikale ondersteuning van het Brugkoor. 

 

Rolstoel Bij een huisbezoek gaf iemand aan niet meer naar de kerk te 

komen omdat de partner alleen nog in een rolstoel in de kerk kan komen. Een 
rolstoel achter in de auto meenemen was vanwege te weinig fysieke kracht 
geen optie. Geen probleem. We zijn nu in het bezit van onze eigen rolstoel. 
Waar u zo nodig gebruik van kunt. De gastvrouw/gastheer helpt u graag. 


