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Nieuwsbrief 82, november 2022 week 4 

Bezoek Sinterklaas 

Zondag 27 november heeft Sint een bezoek gebracht aan de ’naar hem vernoemde’ 

H.Nicolaaskerk in Schalkhaar. Een foto-impressie:   

 

 
 

 

Sinterklaas had tijd 

voor jong en oud. Zo 

werden Rob en 

Monique van den 

Berg van het 

jeugdkoor ‘Youngest 

Voices XL’ en Wilma 

Hettinga en Gerda 

Buve van ‘De 

Kinderneven Dienst’ 

getrakteerd op een letter van de Sint. Maar ook Maria, Pius en Mario kregen 

gelegenheid om de Sint de hand te schudden. We hebben genoten van zijn bezoek 

en genoten van alle kinderen die Sint welkom zongen in de kerk. Het was een 

gezellige drukte. 
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Van harte aanbevolen ‘Maria voor protestanten en katholieken’ 

 
Tweede zondag van de Advent,4 december 
Het is niet voor niets dat Sinterklaas in de Advent 
valt. Sinterklaas is veel meer dan een commercieel 
feest: Op weg naar Kerstmis met Sinterklaas als 
wegwijzer! De H. Nicolaas kan ons helpen op weg 
naar Kerstmis. Is het niet de Sint Nicolaas die omziet 
naar de noodlijdenden en barmhartigheid staat hoog 
in zijn vaandel. Hij leert ons op een positieve 
manier naar de ander te kijken en ook kritisch naar ons zelf. Dus laten we hopen dat 
het licht dat de Heilige Nicolaas ons heeft gegeven ook ons een klein beetje mag 
verlichten.  

Agenda: 

Zondag 4 december 10.30 uur: eucharistieviering, voorganger 
pastor H. Brummelhuis, m.m.v. het Nicolaaskoor.  
Zaterdag 17 december van 17.00 tot 19.00 uur: Kerstmarkt waar 
De Cantorij, Het Nicolaaskoor en het Brugkoor beurtelings acte de 
préséance geven in de Nicolaaskerk. 
Zaterdag 31 december om 18.00 uur: eindejaars 
communieviering. Voorganger: Dick Bouwman met medewerking 
van Het Nicolaaskoor. 

Gevonden voorwerp: 
Schakelarmband gevonden op 
het kerkplein. Mocht u hem 
herkennen als de uwe dan kunt 
u contact opnemen met het 
secretariaat. 

 


