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Nieuwsbrief                  

Heilige Nicolaaskerk Schalkhaar, telefoon 0570-62 28 34 

Timmermansweg 32, 7433BL Schalkhaar.  
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In memoriam dhr. Jan Braakman  

Johannes Gerardus Braakman is na een dienstbaar leven overleden 
op 16 juli 2022 en ter aarde besteld op 21 juli 2022 op ons kerkhof 
na afloop van de uitvaart in de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar. 
De ziekte van Crohn speelde hem jarenlang parten en na een 
relatief kort ziekbed is hij overleden.  
Geboren te Raalte op 9 november 1934 als zoon van een plaatselijke 
aannemer ging hij na de HBS aan het werk bij diverse bedrijven in 
de administratie en accountancy. Hij trouwde met Marietje Besten 

in 1960 en bleef in Raalte wonen tot 1969. Het laatst was hij werkzaam als 
financieel directeur bij bouwbedrijf Obdeijn te Deventer. In 1969 gingen zij in 
Schalkhaar wonen. 
Vanaf 1982 tot 1994 (3 termijnen) was hij de administrateur van onze toen nog 
zelfstandige parochie en had door zijn punctuele aanpak alles geheel onder 
controle. Hij heeft in die periode de basis gelegd voor de begraafplaats-
administratie, waar eerder een flinke achterstand lag. Niets was hem teveel, had 
onderzoek tot in Australië gedaan om rechthebbenden te achterhalen en aan te 
schrijven. De realisatie van de Vredeskapel dateert uit die periode!  
Het echtpaar wilde Schalkhaar iets nalaten in de vorm van een kunstwerk “een bol 
met visie” op het terrein van Dimence, namelijk “de Zonnemaan” zichtbaar vanaf 
de openbare weg. Het symboliseert de gulden middenweg en is een pleidooi voor 
tolerantie en harmonie. 
Onze geloofsgemeenschap heeft veel aan hem te danken, hij was een van ons!  

Namens de geloofsgemeenschap H. Nicolaas Schalkhaar 
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PCI 
Als het woord ‘PCI’ klinkt, zult u misschien denken aan de  
attenties voor ouderen in de Goede Week of met Kerst.  
Maar de PCI (Parochiële Caritas Instelling) staat voor veel  
meer. Bij de PCI moet je denken aan een brede betrokken- 
heid in de hele maatschappij. Ze streven naar een mens- 
waardig bestaan voor iedereen, in gelijkwaardigheid. Dat  
klinkt heel mooi, maar hoe bereik je mensen die in onze maatschappij aan de 
zijlijn staan. Laten we kijken naar één probleem van deze tijd. Op de radio was 
vanmorgen te horen dat een groot gedeelte van de Nederlanders de 
energierekening niet meer kan betalen. Er zijn dus gezinnen die met moeite het 
hoofd boven water houden. Weten zij de weg naar de instanties die kunnen helpen 
bij het naar beneden brengen van het energieverbruik of is een financiële steun 
nodig? Dit is maar één voorbeeld waar het PCI graag iets in zou willen betekenen. 
De PCI wil er zijn voor de mensen. Er zijn om nood te lenigen als dit in haar 
vermogen ligt. Denkt u nu: misschien kunnen ze wel iets voor mij betekenen, 
schroom dan niet om contact op te nemen met onze coördinator Annemarie 
Bouwman  0570 651169. In vertrouwelijkheid kunt u een gesprek met haar aangaan.  

 

Gebruikte postzegels 
Misschien is het u nog nooit 
opgevallen, maar als u de kerk binnen 
komt aan de rechterkant vindt u een 
houten kistje met het opschrift: 
GEBRUIKTE POSTZEGELS. 
Wat gebeurt er met die gebruikte 
postzegels? Nu, de opbrengst gaat naar 
een goed doel in de buurt. Dhr. André 
Dijkhuis van het Titus Brandsmahuis in Deventer heeft de taak overgenomen van 
dhr. van Uitert die jarenlang de verzamelde postzegels naar een weeshuis in Israël 
stuurde. Nu dus een bestemming in de buurt. Nog een tip: de postzegels worden 
verkocht naar gewicht, dus geen postzegels afweken, maar ruim afknippen.  

 

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. 

 

Agenda 
Zondag 31 juli, woord en communieviering, voorganger Lonneke Gunnink van den 
Berg met medewerking van het vakantiekoor onder leiding van Paul Bonekamp. 


