Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente
Zondag 20 oktober
09.30 uur: ds. D. Heemskerk
19.00 uur: ds. D. Heemskerk

Voorzang
Ochtenddienst: Psalm 16: 3
Avonddienst: Psalm 97: 4
Collecten
1 GDC collecte: noodhulp en rampenfonds
2 Kerkvoogdij
3 Kerkenraadsfonds
Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes.
Over de diaconie collecte
De diaconale collecte wordt gehouden met als bestemming het “Noodhulp- en rampenfonds”
van de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de HHK. De opbrengst hiervan zal deze
keer onder andere worden bestemd voor actuele noodhulp aan Venezolaanse vluchtelingen in
Colombia. We bevelen deze diaconale collecte van harte in uw milddadigheid aan!
Uitzending kerkdienst
Op donderdag 24 oktober zal er een kerkdienst worden uitgezonden.

VAN UW KERKVOOGDIJ
Verpachten
Per 31 december 2019 loopt de pacht af van bijna alle stukken landbouwgrond van onze
gemeente. Leden van onze gemeente worden in de gelegenheid gesteld in te schrijven voor
het pachten van deze percelen bouwland. De termijn van het pachten zal ingaan per 1 januari
2020 en eindigen op 31 december 2025 (6 jaar). De pachter dient in het bezit te zijn van een
relatienummer van Dienst Regelingen. Het verpachten zal geschieden volgens de huidige
regels van de pachtwet. Bij de voorzitter van de kerkvoogdij, Dorpsstraat 13 te Garderen is
een envelop met informatie op te halen. Het inschrijfformulier kan worden ingeleverd op
maandag 4 november 2019 om 19.30 uur in De Rank, Dorpsstraat 9 te Garderen. In deze
zitting wordt bepaald aan wie de pacht wordt verleend.
Notabelenverkiezing
Voor de notabelen de heer J.P. den Engelsman en de heer J.C. van Huigenbos zijn geen
tegenkandidaten ingediend. Hierdoor zijn zij per 1 januari 2020 herkozen voor een nieuwe
periode. Wij wensen beiden Gods onmisbare zegen toe bij de voortzetting van hun
werkzaamheden.
Kerkschoonmaak
Het kostersechtpaar roept vrijwillig(st)ers op voor de wekelijkse kerkschoonmaak. Dit gebeurt
in een klein team en duurt doorgaans ongeveer anderhalf uur. U bent dan eenmaal in de 9
weken aan de beurt. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de koster.

OVERIGE BERICHTEN
Catechisaties (1)
Het is wellicht goed om te noemen dat er ook op vrijdagavond, van 19.00 tot 19.45 uur,
catechisatie is voor degenen die doordeweeks verhinderd zijn. Ook als je voor een keer
doordeweeks niet kunt, ben je op vrijdag hartelijk welkom! Wil je dit echter wel even van
tevoren melden?
Catechisaties (2)
In verband met de herfstvakantie vervallen volgende week alle gewone catechisaties alsook
de belijdeniscatechisatie. In de week van zondag 27 oktober worden jullie allemaal weer
verwacht.
Vrijwilligershulp
Voor vrijwilligershulp (ook voor vervoer naar de kerk) kunt u contact opnemen met onze
coördinatrice, mevr. E. (Elisabeth) Bouwers via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com en via
06-53972114.
Winkeltje ‘t Hofje

Welkom op Kroonheim in onze winkeltjes, ’t Hofje en ’t Kroontje, ’t Hof 12, 3888 MH
Uddel. ’t Hofje is open van donderdag t/m zaterdag, van 13.30 uur tot 16.30 uur; voor een
kopje koffie of thee; of voor veel cadeauartikelen, kaarten, servies, lampen, speelgoed,
nachtmode/ondergoed, bad- en keukenlinnen, enz. ’t Kroontje is open van maandag t/m
vrijdag van 10.15 uur tot 15.30 uur; voor kaarsen, zeep en cadeaupakketten. Voor kaarten,
bestelling van ondergoed, enz. mevr. Mouw, tel. 0577-407338. Hebt u geen vervoer naar
Kroonheim en wilt u toch graag het winkeltje bezoeken, bel dan 0577-407338!
AGENDA
Jeugdvereniging 15+
Beste jongelui, zaterdagavond 19 oktober is er weer JV 15+. Hartelijk welkom om 20.00 uur
in De Rank. Inloop vanaf 19.45 uur.
Marco en Rende
Mannenvereniging
Woensdagavond 23 oktober a.s. is er mannenvereniging om 19.45 uur in De Rank. Genesis
26: 1-25 is aan de orde van behandeling. Alle leden en belangstellenden van harte
uitgenodigd.
Adullam Herfstfair
Op D.V. donderdag 24 oktober a.s. organiseert het Adullam comité Uddel de jaarlijkse
Adullam herfstfair. In verband met de nieuwbouw op Kroonheim wordt deze dag gehouden
op het parkeerterrein en in het Schaapsschot bij de Ger. Gem. in Ned., Paleisweg 214 te
Ermelo.
De Adullam herfstfair is van 10.00 uur tot 15.00 uur. Er is van alles te koop zoals etenswaren,
brocante, bloemen en planten, boeken, hoeden en tassen, kleding en ondergoed, Aloë Vera
etc. Ook is de scharen- en messenslijper aanwezig om uw messen, scharen en gereedschap te

slijpen. Om 10.45 uur en om 13.45 uur is er een veiling. Namens het comité zijn jullie allen
van harte uitgenodigd.
Adullam comité Uddel

Contactmiddag - Van juf naar hulpverlener ...
Dinsdagmiddag 29 oktober hoopt Martha van den Herik (27) uit Opheusden (zus van de
onder ons bekende kandidaat P. van den Herik uit Staphorst) op de contactmiddag, na de
meditatie van ds. Zoet over de Nachtgezichten van Zacharia, na de pauze, een boeiende
presentatie te geven over haar vrijwilligerswerk tussen de vluchtelingen op het Griekse eiland
Lesbos. Zij hoopt het één en ander te vertellen en te laten zien over haar werk, wat ze doet en
over de situatie op dit moment. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. De collecte en
verkooptafel is ten bate van Martha, zodat zij in haar eerste levensbehoeften kan voorzien en
haar werk onder de vluchtelingen kan blijven doen. Noteert u het in de agenda? Inloop met
koffie of thee is vanaf 14.00 uur. We beginnen om 14.30 uur. Iedereen is van harte welkom,
neem gerust iemand mee!
Hulp gevraagd voor Lesbos
Voor het werk van Martha van den Herik onder vluchtelingen is er dringend behoefte aan:
Wanten, mutsen en sjaals
Pampers (alle maten) en billendoekjes
Deodorant, douchegel, zeep en shampoo
Scheermesjes
Tandenborstels en tandpasta
Helpt u mee? Help jij mee?
Inleveren kan uiterlijk t/m vrijdag 1 november 2019 in De Rank.
GEDICHT
Mijn God zal mij horen! (Micha 7: 7)
Al lijkt het alsof God Zich niet laat storen
en mijn gebeden blijven hangen in de lucht,
toch weet ik dat mijn God naar mij zal horen,
wanneer ik uit de diepte tot Hem zucht.
God wil dat wij in dit vertrouwen leven.
Hij wil niet dat wij in de twijfel ondergaan
en op Zijn tijd zal Hij ons uitkomst geven,
Dan wéten wij: Hij heeft ons toch verstaan!
(Joke van Sliedrecht, uit ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’)
UIT DE PASTORIE
Voor u gelezen
“Liefde is een genade die ootmoedig maakt. Zij gaat niet met veel vertoon over de straat,
maar zal juist kruipen op handen en voeten. Ze bukt en onderwerpt zich aan alles wat Christus
dienstbaar kan zijn. Denk aan Jozef van Arimathéa en Nicodémus. Ze waren beiden mannen

van naam. Toch nam de een het lichaam van Christus van het kruis en de ander balsemde het
met specerijen. Het is voor deze mensen, die beiden een hoge positie hadden, heel wat
geweest om dit te doen. Maar de liefde bracht hen ertoe om deze daad te verrichten.
Als we God liefhebben, zullen we geen enkel werk beneden onze waardigheid achten als we
daar andere leden van Christus mee kunnen dienen. Nee, liefde schrikt niet gauw ergens voor
terug. Ze bezoekt zieken, helpt de armen en ze wast de wonden van Gods kinderen. Een
moeder die van haar kind houdt, deinst niet snel ergens voor terug en is niet kieskeurig. Zij zal
de dingen voor haar kind doen waar anderen hun neus voor ophalen. Zo zal ook degene die
Christus liefheeft, zichzelf vernederen om Christus en Zijn kinderen liefde te bewijzen. Ook al
zouden het de meest verachte liefdediensten zijn.
Kent u deze liefde tot God? Zijn de vruchten daarvan te zien in uw leven? Zalig zijn zij die
ervaren dat deze vruchten in hun ziel groeien.”
(Th. Watson)
Ten slotte
Geliefde gemeente, we wensen u gezegende diensten toe onder Gods Woord dat komende
zondag door een uwer oud-predikanten zal worden gebracht. Het zijn de beste kerkdiensten
als wij in staat worden gesteld als een arme en ellendige in onszelf naar Gods huis te komen.
Want wordt er immers niet beloofd:
Nooddruftigen zal Hij verschonen,
aan armen uit gena,
Zijn hulpe ter verlossing tonen.
Hij slaat hun zielen ga.
Wees in al uw en jouw levensomstandigheden Gode bevolen!
Ontvang een hartelijke groet van uw predikantsgezin,
Uw fam. ds. D. Zoet

