Het beeldverhaal van de H.Nicolaaskerk te Schalkhaar.
Sluiting van kerken
Toen het besluit bekend werd dat onze kerk aan de eredienst onttrokken zou
gaan worden, kwam er een storm van protest op gang. Ook van mensen die al
jarenlang minder betrokkenheid bij het kerkelijk leven in de H.Nicolaaskerk
toonden. Na de eerste protestfase besloot een groep zich in te zetten om toch
te proberen de kerk open te houden. “We sluiten geen kerken als er sprake is
van een bloeiende geloofsgemeenschap,” zei het parochiebestuur. Nou we
hebben er de afgelopen twee jaar, keihard aan getrokken. We denken dat we
kunnen zeggen dat nu wel bewezen is dat we bestaansrecht hebben. Hoe lang
we dat volhouden, is koffiedik kijken, maar wij hebben er alle vertrouwen in.
Pastorie Koetshuis
Waar we geluk mee gehad hebben is een groep uit het dorp die een plan heeft
gerealiseerd om van de pastorie en het koetshuis ontmoetingsruimtes voor het
dorp te realiseren. Ons secretariaat heeft daar ook een vaste plek gekregen en
voor bijeenkomsten kunnen wij daar gebruik maken van een vergaderzaal. Een
plek van ontmoeten ook voor de geloofsgemeenschap. Parochianen vinden er
een luisterend oor; het secretariaat is minimaal twee dagdelen in de week open
en wordt gerund door een groep vrijwilligers.
Contactmomenten
Twee bezoekersgroepen onderhouden namens de parochie contact met onze
ouderen en zieken. Er is een aparte felicitatiegroep
die oudere parochianen bezoekt bij hun kroon
verjaardagen. Er is een aparte werkgroep die
indien gewenst en op verzoek communie
thuisbrengt. Als het nodig blijkt brengt onze
pastoraal coördinator ook een huisbezoek en zij
kan zo nodig ondersteuning vragen bij het
pastorale team. De ontmoetingsruimte wordt ook gebruikt na de vieringen,
waar er door de koffiewerkgroep elke week weer voor koffie, thee en limonade
gezorgd wordt. Als het mooi weer is doen we dat natuurlijk heerlijk buiten. En o
ja, elke week zijn er bij de vieringen ook gastvrouwen/mannen in de kerk
aanwezig die iedereen welkom heten en daar waar gewenst vragen
beantwoorden en zo nodig ondersteuning bieden, waardevolle
contactmomenten.
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Ontmoetingshuis Het is in het ontmoetingshuis vaak een drukte van belang. We
zijn een leesgroep gestart, een kleine werkgroep
organiseert elk voor- en najaar een boekbespreking. Er is
een aantal werkgroepen ontstaan dat met regelmaat
vanuit onze geloofsgemeenschap activiteiten organiseert
om de saamhorigheid te bevorderen. Er wordt op vaste
momenten in de maand geknutseld, gekookt, gekaart,
gebiljart.
Er is de mogelijkheid gecreëerd om na de avondwake gebruik te
maken van het Ontmoetingshuis om onder het genot van een kopje koffie/thee
na te praten. We zijn blij met een eigen catering groep die altijd weer bereid is
een steentje bij te dragen.
Inspiratie
Naast de leesgroep is er ook een (oecumenische) bijbelgroep die elke maand
onder leiding van een van onze vrijwilligers in gesprek met elkaar gaan. Elk jaar
wordt er een bezinningswandeling naar Nieuw Sion georganiseerd, er zijn twee
Geloven nu groepen voor alle leeftijden gestart, een activiteit waarin verdieping
en reflectie centraal staan.
Omdat parochianen steeds meer taken over zijn gaan nemen zoals: voorganger
bij afscheidsvieringen, avondwakes, woord- en communievieringen,
rozenkransgebeden in mei en oktober en boetevieringen is er een steeds
terugkerend scholingsprogramma.
Jongeren
De jongerenwerkgroep heeft een eigen
aparte ruimte binnen het Koetshuis; zij
hebben deze zelf opgeknapt en komen
daar, steeds rond een ander thema, bij
elkaar. Er is een toneelclub voor jongeren.
Zodat ze op feesten van de kerk verhalen
uitbeelden of in de kerk of in het
pastoorsbosje, dit uitbeelden is afgelopen Sint Maarten al eerder gebeurd.
Medemens
Ook is er een groep die contacten onderhoudt met het AZC en de
psychiatrische instelling Brinkgreve Dimence.
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Tuinploeg
We hebben gelukkig nog steeds een goede tuinploeg, vanuit de contacten in het
ontmoetingshuis heeft hierin een natuurlijk verjonging plaatsgevonden met als
resultaat dat alles er, zoals vanouds, goed en verzorgd uit ziet.
Openstelling kerk
Samen met vrijwilligers van het Ontmoetingshuis is afgesproken dat de kerk
vaker open is om er even te zijn en een kaarsje op te steken. Daarnaast wordt
de kerk regelmatig opengesteld voor muziek, verhalen, knutselactiviteiten en
rondleidingen. Dit zal door vrijwilligers vorm gegeven worden. Rond de kerk en
in het pastoorsbosje zijn bezinningsborden en bankjes geplaatst. De Vredeskapel
biedt naast een stilteplek, die 12 uur per dag toegankelijk is, ook twee
opbaarruimtes die we nadrukkelijker gaan exploiteren en commercialiseren. De
begraafplaats, met het ruime aantal parkeerplaatsen, is naast een laatste
rustplaats ook een plek waar nabestaanden graag en veel komen er is in het
pastoorsbosje een mogelijkheid gecreëerd om in de natuur afscheid te nemen.
Het kerkplein is een plek waar Jeu de boule gespeeld kan worden en is ook een
plek waar de Jaarlijkse Rommelmarkt/Klussendag/ Vrijwilligersfeestje gehouden
wordt, een eigen werkgroep organiseert dit. Ook staan we met twee kramen bij
‘Schalkaar Life’. Eén voor de rommelmarkt en één voor de kerk.
Vieringen
Verder prijzen wij ons gelukkig dat we elke week nog in het weekend een viering
kunnen houden; 2 keer per maand verzorgd door onze eigen groep
parochiaanvoorgangers. De kerk
is nog steeds goed bezet en we
hebben gelukkig voldoende
vrijwilligers die bij de vieringen
hun steentje bijdragen.
Koren
Er zijn verschillende koren waar
mensen door hun gezamenlijke hobby samen kunnen zingen en deze talenten
daarna weer ten dienste stellen aan de geloofsgemeenschap in vieringen.
Ook proberen we op speciale momenten door het kerkelijk jaar heen speciale
gebedsmomenten te organiseren. We doen mee aan de lotgenotenvieringen en
vieringen in kracht bij kwetsbaarheid met de mogelijkheid tot ziekenzalving die
door de parochie worden georganiseerd en om de maand bieden we een
ontmoetingsviering voor ouderen aan. Op vaste tijden in het jaar proberen we
ook de kinderen en jongeren bij de kerk te betrekken, soms in een viering, soms
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door iets anders met elkaar te doen maar wel altijd in verbinding met de kerk. Er
zijn speciale vieringen waarin mooie verhalen worden verteld of worden
uitgebeeld. Ook een kerstmarkt met herdertjestocht voor de jongsten, levende
kerststal, Kindje wiegen, Palmpasen viering, paaseieren verstoppen, muziek
maken door de kinderen. Interactieve activiteiten zoals de kinderkruisweg
waarin kennismaken met De Bijbel en jezelf hierin herkennen centraal staan.
Ook hebben we oecumenische vieringen nieuw leven ingeblazen en organiseren
we Taizé vieringen. Zo hebben we ook samen met de jongeren de oude traditie
van processie van Maria van Frieswijk in een nieuw eigentijds jasje gestoken.
Jonge gezinnen
Het contact met de scholen blijft lastig, maar de
jonge gezinnen hebben we wel in beeld. De
scholen worden altijd benaderd voor de
kinderactiviteiten. Samen met een paar andere
geloofsgemeenschappen ook van de
buurtparochie hebben we met het pastorale
team een soort jaarprogramma gemaakt voor
kinderen en gezinnen waarin Schalkhaar ook een mooie rol heeft. Zo is de Sint
Maarten viering iets waar kinderen vanuit beide kerken elkaar in Schalkhaar
treffen. We zijn daar heel erg trots op. Voor de voorbereiding op de Eerste
heilige Communie en het Vormsel gaan de gezinnen naar de parochiekerk. Maar
ook in onze kerk besteden we er aandacht aan.
Communicatie
De nieuwsbrief. We hebben een wekelijkse online-nieuwsbrief waarin de
parochianen op de hoogte worden gehouden van het wel en wee in de Heilige
Nicolaaskerk. Ook wordt in de brief veel aandacht besteed aan de vrijwilligers,
zij krijgen een gezicht en de parochianen raken daardoor meer betrokken bij de
geloofsgemeenschap. Op deze manier willen we ook de vrijwilligers onze
waardering tonen. Naast de website heeft de Nicolaaskerk ook een
facebooksite. Ook maken we gebruik van livestream bij speciale vieringen.
Tot slot de Kerkbalans, niet onbelangrijk
Spannend was de Kerkbalans. Met een actieve campagne zijn we erin geslaagd
om onze gezonde positie verder te verbeteren. We genereren nu al voldoende
financiële middelen om onze activiteiten en ons aandeel aan de parochie te
bekostigen.
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