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Welkom in de Dorpskerk! 
 
 
 
 
 
Introductie op de dienst: 
Levenskunst is het thema voor a.s. zondag. 
Wat is echt belangrijk? Wat is de waarde 
van veel bezit? Maakt het je echt gelukkig? 
Zowel de overpeinzingen van Prediker  
(2, 1-11) als de woorden van Jezus in de 
zog. Veldrede (Lucas 12, 13-21) relativeren 
de waarde van ‘hebben’ en van rijkdom. 
Wat is in deze tijd ‘rijk zijn in God’? 
  
Als u wilt, kunt u uw gedachten of vragen 
hierover aan mij mailen. 
(ida.eldering@hotmail.com) 
 
 

  
 

 
 
 

 

Liturgie:  
 
We worden stil 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt:  Choral: Wo soll ich      
                            fliehen hin, J. S. Bach 
 
Welkom en mededelingen 
 
De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed 
 
Aanvangslied: 283: 1, 2, 3 en 4 
 
Groet en Bemoediging: 
V: De Heer zal bij u zijn 
A: OOK MET U ZIJ DE HEER  
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT   
    HEEFT 
 
Psalm van de zondag: 92: 1, 2, 4 en 7 
 
Smeekgebed afgerond met  

V: .., zo roepen wij samen:  

G:   HEER ONTFERM U 

 

Glorialied: 302 

 

Gebed bij de opening van de Schriften:  
 

Lezing: Prediker 2: 1-11 

 
Zingen: Lied 816 

 

Lezing: Lucas 12: 13-21 
 

Zingen: Lied 843 

 
Preek 

 
Orgelspel 
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We wensen u een goede week! 

 
Zingen: 313: 1, 3 en 4 
 
Gebeden, afgesloten met Onze Vader  
 
Aankondiging collecte en bloemengroet 

 

Slotlied 425 

 
Zegen met gezongen Amen 
 
Orgelspel: 
Gespeeld wordt: Invention VIII   

                           Albert de Klerk 

 

 

We blijven zitten tot het orgelspel is 

beëindigd. 

  
 
 

 

 
Collectes:  
1. Noodhulp eigen gemeente 
Vanaf het ontstaan van de eerste 
christengemeenten is dit een hoofdtaak van 
de kerk:  helpen waar mensen geen andere 
hulp vinden. Ook in onze rijke samenleving 
van de 21e eeuw zijn er mensen die door de 
mazen van het vangnet heen vallen. Ze 
hebben schulden of zijn verstrikt geraakt in 
de vele regels en formulieren. De Diaconie 
geeft hen concreet geld en helpt hen de 
juiste ingang te vinden om het leven weer op 
te pakken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Werk Pastorale Raad 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen gingen op zondag 

23 juli naar de dhr. IJspeert en 

dhr. Schuchard. 

Mocht u iemand weten die 

voor een bloemengroet vanuit 

de kerkgemeenschap in aanmerking komt, 

geef dit dan even door aan Dea Frederiks, 

tel.:495 23 80,  

e-mail: d.frederiks@hetnet.nl 
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