
H. Nicolaas 
ca 280 - 350  
 
feestdag: 6 december   
 patroonheilige van  
               geloofscentrum Nicolaas Lettele   
               geloofscentrum Eucharistisch Centrum Nicolaas Schalkhaar 
 
 
               Nicolaas Schalkhaar 
 
 
Nicolaas moet geboren zijn rond 280 in de Griekse stad Patras. Volgens de overlevering was hij 
bisschop van Myra in klein Azie (Turkeije) en stief hij tegen het midden van de 4e eeuw. 
Vooral sedert de tiende eeuw wordt hij in de gehele kerk vereerd. De stad Bari (Italie) bewaart zijn 
relieken. (getijdenboek blz. 1505) 
Historisch gesproken is er over hem nagenoeg niets bekend. Des te meer weten de legendes over 
hem te vertellen. Zie www.heiligen-3S.nl  
 
Gebed: 
Wees ons barmhartig, Heer; bescherm ons op voorspraak van uw bisschop, de heilige Nicolaas, te 
midden van alle gevaren, en leid ons op de weg naar het eeuwig geluk. Door onze Heer Jezus 
Christus, Uw Zoon en onze Heer., die met U en de H. Geest, leeft en heerst, God door de eeuwen 
der eeuwen. Amen. (getijdenboek blz. 1505) 
 
Hymne voor herders  van de kerk 
 Getijdenboek blz. 1633 
 
Omdat Gij ons een herder geeft 
die ons de weg gewezen heeft 
naar U en naar het paradijs, 
zij U, o Christus, lof en prijs.  
 
Omdat gij in ons midden stelt 
een  spreker die van U vertelt, 
zij aan uw majesteit en macht 
voor eeuwig lof en eer gebracht. 
 
Omdat een mens uw woorden spreekt, 
voor ons het brood des levens breekt, 
omdat in hem Gij bij ons zijt 
zij U de lof in heerlijkheid.  
 
Voor deze bisschop danken wij, 
h ij is ons met uw Geest nabij 
zo houdt Gij heel uw kerk bijeen, 
uw eigen kudde om U heen. 
 
Houdt al uw kinderen bij elkaar, 
bij al wat goed is, wijs en waar, 
door hen die dienen in uw kerk, 

http://www.heiligen-3s.nl/


Uw eigen woord, uw eigen werk. 
Getrouwe Vader, zie ons aan, 
wees, Zoon van God, met ons begaan, 
vertroost ons, Geest in deze tijd, 
Gij die regeert in eeuwigheid.  
 
 
 
 
 
Nicolaas Lettele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sint Nicolaas, ons aller vrind 

Uit: ‘Roosjes uit de Hemeltuin’ van  Gabriël Smit (rijmpjes) & Piet Worm (prentjes) 
 

Loopt steeds iets mooiers te bedenken 
Om als hij het dan eindelijk vindt, 
Aan brave kinderen te schenken. 
Wie even heilig hier wil leven 
Moet anderen alles willen geven. 

 


