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Nieuwsbrief                    

            Heilige Nicolaaskerk Schalkhaar, telefoon 0570-62 28 34 

Timmermansweg 32, 7433BL Schalkhaar.  
Openingstijden secretariaat:  
donderdag/ dinsdag 9.30 tot 12.00 uur  
emailadres: nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl 
Nieuwsbrief 98, maart 2023 week 4 

 
Zomertijd: zondag 26 maart wordt de klok een uur vooruit 
gezet. 
Dus een uurtje minder slaap. Wees gewaarschuwd!!!  

 

Op weg naar Pasen 
Anton Beltman heeft dinsdagochtend het houten kruis weer geplaatst op  
het priesterkoor en voorzien van het eerste buxusgroen. In de weken tot 
Pasen zal het groen langzamerhand het hele kruis bedekken. 
 
 

Nieuwe misdienaar 

We mogen ons verheugen op een nieuwe misdienaar en wel: Linde Schukkink. Rita Audish 
maakt Linde wegwijs. Haar eerste 
optreden als misdienaar heeft ze met 
verve gedaan. Linde heel fijn dat je 
de misdienaarsgroep komt versterken. 
We wensen je veel plezier met deze 
mooie taak. 
En mochten meer meisjes en jongens 
denken ‘dat lijkt mij ook wel leuk’. 
Jullie zijn meer dan welkom. Je kunt 
je aanmelden bij 
nicolaasschalkhaar@heiligelebuinus.nl  
 

Chrismamis 

Broeders en zusters in Christus, 
Van harte nodig ik u hierbij uit voor de jaarlijkse Chrismamis voor heel ons Aartsbisdom 
Utrecht. De Chrismamis is een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met 
vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer en 
Herder. Met elkaar zullen we in het bijzonder ook bidden voor vrede en gerechtigheid voor 
Oekraïne en in heel de wereld. 

Iedereen is bij deze viering welkom. Op de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die 
zich voorbereiden op hun doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan 
of hebben ontvangen. Hun aanwezigheid is een verrijking voor de Chrismamis. Dat geldt ook 
voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen.  

Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep 
parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende 
viering meebeleven. 
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Datum:      woensdag in de Goede Week: 5 april 2023 
Adres:       Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn  
Aanvang:   19.00 uur 

Voedselbank en Kledingbank  
Graag nodig ik degenen uit die naar de Chrismamis komen voedsel, dat enige tijd houdbaar 
is mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Kleding voor de Kledingbank van de 
Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn is ook zeer welkom. Er is in het bijzonder behoefte 
aan sokken, ondergoed en handdoeken. Voor meer informatie zie: www.santegidio.nl. 
Voorafgaande aan de Chrismamis kan e.e.a. worden afgegeven in het portaal van de kerk. 

Asbaktegel 
We weten het allemaal, de schoorsteen 
moet roken, maar wij liever niet. Voor de 
mensen die het echt niet kunnen laten is er 
aan de linkerzijkant van de kerk een asbak- 
tegel geplaatst. De tuinploeg is op vele 
manieren bekwaam, zo ook weer met deze 
klus. Ze doen het ook uit eigen belang, 
want al die peuken tussen de tegels 
weghalen is echt geen lolletje.  
Hopelijk geen peuken meer voor de kerk 

maar in deze ingebouwde asbak. Dank heren voor deze mooie oplossing!!!! 

Stille omgang: 

Gezellig met Lebuinus parochianen de viering in de prachtige Nicolaaskerk te A’dam 
bijwonen. Het was een groep vanuit 4 kerken: Lettele, Schalkhaar, Boskamp en Deventer. 
Heel mooi om parochianen op deze manier te ontmoeten. Vervolgens ging de omgang door 
het uitgaansleven van A’dam, die in stilte werd afgelegd. De parochianen deden mee om 
een oude traditie voort te zetten of om een traditie te gaan starten. Het was een 
bijzondere ervaring.  
 
Agenda Zondag 26 maart om 10.30 uur is er in Schalkhaar een 

Eucharistieviering met kindernevendienst, voorgangers vicaris Ronald Cornelissen 
en diaken Marc Brinkhuis, m.m.v. het Brugkoor  

Dinsdag 28 maart 9.30 uur Eucharistieviering, voorganger pastor H. Limbeek 

Zondag 2 april om 10.30 uur Palmpasen vieren, gezinsviering met eucharistie, 

voorganger pastor Jan Verweij m.m.v. Youngest Voices XL. Kinderen mogen hun eigen 
Palmpasenstok meenemen. Jezus op ezel zal worden ingehuldigd in de kerk. 
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