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Nieuwsbrief nummer 13, vrijdag 7 augustus 2020
Predikanten
ds. Gerben van Manen (dsgerbenvanmanen@schenkelkerk.nl)
ds. Nellie van Voornveld (dsnellievanvoornveld@schenkelkerk.nl)
De predikanten hebben vakantie tot en met 17 augustus.
Mocht er dringend pastorale zorg nodig zijn, dan kunt u bellen of mailen naar mw. Pietie van Buren, tel 010451 71 86, p.vanburen@casema.nl

Bij de diensten
9 augustus

10.00 uur

ds. K. van Wijngaarden,
predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp
Thema: Het binnenste naar buiten, de Schriftlezing is uit Markus 7: 14-23
Hij stuurde alvast zijn zomergroet toe voor de hele gemeente:
https://www.youtube.com/watch?v=TsS0Iindjng
16 augustus

10.00 uur

ds. T. Vrolijk

Naar de kerk? Aanmelden!
De kerkzaal is helemaal ingericht op de anderhalve meter tussenruimte maar huisgenoten kunnen wel bij
elkaar zitten. Er wordt door de bezoekers niet gezongen, behalve door de ‘zangers’ op de voorste rij. Er is
geen koffiedrinken na de dienst.
Kerkbezoek dient van tevoren via email of telefonisch te worden aangemeld (vóór zaterdag 17 uur):
a.nell@kpnplanet.nl of 06 44845151. Zonder tegenbericht bent u van harte welkom.
Wilt u / wil jij graag als ‘zanger’ op de voorste rij meezingen tijdens de dienst, geef dat dan ook even aan bij
Arend Nell.
De diensten blijven ook te volgen via de website en kerkomroep.nl

Collecten
De collectedoelen kunt u vinden in KerkNieuws. De kerkrentmeesters en diakenen kunnen uw bijdrage goed
gebruiken; als u de kerkdiensten nog niet bezoekt kunt u deze overmaken naar NL29 RABO 0373 7173 50 t.n.v.
Protestantse gemeente Capelle wijk Schenkel met vermelding: collecte en de datum. Zij zullen de opbrengst
over de doelen verdelen. Hartelijk dank!

Slachtoffers explosie Beiroet
Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Capelle aan den IJssel heeft vanuit het rampenfonds
€ 3.500,- overgemaakt naar Kerk in Actie. Wilt u zelf ook bijdragen? Dat kunt u op NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. 'Slachtoffers explosie Beiroet'
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Inzameling Voedselbank

Het inzamelproduct voor augustus is vruchten in blik.
U kunt uw bijdrage in de Voedselbank-krat bij Jumbo Bruins aan de Wingerd doen, u vindt die naast de lege
flessen. Als U weer naar de kerkdiensten komt, kan uw bijdrage ook in de gele krat in de Hansumzaal.
De diakenen zijn overigens blij verrast door uw bijdragen, ook aan de vorige acties! Dank daarvoor, ook
namens onze cliënten.

Dankbaar
mogen we zijn voor het voorspoedig herstel van Floris,
zoon van Emiel en Marieke Soede-Bos,
broertje van Olivia en kleinzoon van Annemieke en
Huub van Schie -Wolters.
Vorige week is hij geopereerd aan een vernauwing
van de aorta in het Erasmus MC. Verdere verpleging
kreeg hij in het Sophia kinderziekenhuis.
De operatie is gelukkig geslaagd en nu kan hij sinds
maandag verder opknappen thuis in ‘s Gravenland.
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In memoriam
Jenneke Maria Wilhelmina Hoogendoorn-Sloot
Op 28 juli overleed ons gemeentelid Jennie Hoogendoorn-Sloot. Zij zou op 31 juli 81 jaar geworden zijn. In
februari dit jaar bleek zij zo’n ernstige vorm van kanker te hebben dat zij haar verjaardag waarschijnlijk niet
zou gaan halen. Ook de laatste maanden van haar leven hebben Jennie en Jan samen dankbaar geleefd, met
hoop en vertrouwen op Jezus hun Heer, en blij met elkaar. In december vierden zij hun 60-jarig huwelijk.
Jennie is opgegroeid in Rotterdam-West, waar zij Jan leerde kennen als huisvriend in haar ouderlijk huis.
Samen zorgden zij voor een groot gezin en stonden ze voor de uitdagingen van de eigen groentezaak. Op hun
geloofsweg leerden zij blijmoedig te vertrouwen op God de Vader, die hun leven leidt, en op Jezus met wie
wij zullen opstaan in een nieuw leven. Even vriendelijk en beslist als zij in de dingen van het leven stond, kon
Jennie haar vragen stellen en het onderlinge gesprek aangaan over de dingen van het geloof en de kerk. We
zijn als gemeente dankbaar dat Jan en Jennie de laatste jaren mee zijn gaan leven met de Schenkelkerk en
zich hier thuis zijn gaan voelen. Rond de kerkdiensten, op de seniorenmiddag en bij de bijbelkring hebben we
hen leren kennen als heel betrokken gemeenteleden. Begin juli ontving Jennie de ziekenzalving, waarbij zij
haar kinderen en kleinkinderen en een aantal gemeenteleden om hen heen uitnodigde. Zij bracht tot op het
laatst een bijzondere, zorgzame verbondenheid met zich mee met wie haar lief waren. Wij wensen en bidden
Jan samen met de kinderen en kleinkinderen troost en kracht toe van God, van elkaar en van de mensen om
hen heen. De dankdienst voor het leven van Jenneke Maria Wilhelmina Hoogendoorn-Sloot heeft op
maandag 3 augustus plaatsgevonden in de Schenkelkerk, gevolgd door de begrafenis op begraafplaats
Schollevaar. Het correspondentie-adres van haar man, Jan A. Hoogendoorn is: Rijckehove, afdeling Lentehof,
Tsjaikovskistraat 1, 2901 HM
ds. Gerben van Manen
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Iets compleet anders…

De voormalige pastorie kreeg een nieuw kunststofkozijn. Arend Nell met een
beetje hulp van Huub van Schie (alleen gaat het echt niet) klaarden samen
dat klusje. Zitten Ria en dochter er weer comfortabel bij……

Agenda
•

elke woensdag (10.30-12.30 uur): Open Kerk en Stiltecentrum

Volgende nieuwsbrief
•
•

De volgende nieuwsbrief (nr. 14) verschijnt op vrijdag 21 augustus 2020.
Heeft u een bericht? Dan graag uiterlijk op woensdagavond 19 augustus insturen.
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