Eredienst in de Protestantse Gemeente Heemskerk, Dorpskerk, 31 juli 2022
Voorganger: Rens de Ronde
Organist: Sybren Boukes
Lector: Mieke Lansbergen
Ouderling: Wim Boender
Diaken: Piet van der Wind
Na deze dienst
U bent van harte uitgenodigd om na deze dienst koffie/thee te drinken en elkaar te ontmoeten voorin de kerk.
Liederen in deze dienst
Lied 24: 1, 2, 3; Lied 305; Lied 848:1, 2, 3, 4; Lied: NLB 146c: 1, 2, 4; Lied 871
Volgende week zondag 7 augustus
Volgende week zondag 7 augustus is onze eredienst in de Dorpskerk om 10:00 uur. In deze dienst zal Hanneke
Ruitenbeek voorgaan.
Overige Heemskerkse diensten in de zomervakantie
14 augustus: wederom in de Dorpskerk (10:00 uur), met voorganger ds Anna Hoekstra.
21 augustus: de laatste zomervakantiedienst, in de Dorpskerk (10:00 uur), waarbij Nelleke de Jong voorgaat. Op deze
zondag is er kindernevendienst.
We zijn ons ervan bewust dat er vanuit de Dorpskerk geen beeld kan worden uitgezonden. Maar het is fijn dat – zoals
het er nu nog uit ziet voor wat betreft de coronasituatie – we de traditie van “in de zomer in de Dorpskerk” dit jaar weer
zo kunnen doen.
28 augustus: gezamenlijke dienst met Beverwijk, in de Vredevorstkerk (10:00 uur).
Startzondag 18 september
Onze Startzondag vieren we op 18 september. In de Samenklank van september en/of een volgende nieuwsbrief zult u
kunnen lezen wat de plannen zijn voor de dienst en de ontmoeting daarna.
De schrijvende kerk
Ook deze zomer gaan we weer schrijven met elkaar. Vorig jaar deden we al een ronde en dat beviel zo goed dat we deze
zomer op herhaling gaan. U kunt zich opgeven door een bericht naar Corina via corinavoskamp@pknheemskerk.nl, zij
geeft u een adres waar u een (volgeschreven) kaart naar toe stuurt aan de hand van een vraag die u meekrijgt.
Dorpskerk open op vrijdagmiddag
In de maanden juli en augustus is de Dorpskerk open op vrijdagmiddag om even binnen te lopen, een kaarsje op te
steken, even tot rust te komen. De kerk is open van 14 uur tot 16.30uur. Vanaf half 4 kunt u genieten van mooie muziek.
Anja van der Ploeg verzorgt een concert van ruim een half uur. Steeds weer met een andere solist. Programma en
solisten staan in Samenklank en worden ook wekelijks in het Heemskerkse huis aan huis blad bekend gemaakt. Entree is
vrij. Wel vragen we u om aan het eind van het concert een vrijwillige bijdrage te geven. Daarnaast is de Dorpskerk ook
gewoon elke donderdag open van 10-12 uur. Om een kaarsje te branden, koffie te drinken, gesprek en ontmoeting.
Collecten van vandaag bij de uitgang
Eerste collecte: Diaconie
Tweede collecte: Kerk
Derde collecte: ouderen

Schriftlezing
Prediker 2:1-11
2 1Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het
goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. 2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan
dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3 Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik
greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon
ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de
hemel.
4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5 Ik
heb tuinen en parken aangelegd en daarin tal van vruchtbomen geplant. 6 Ik heb waterbekkens gegraven om
een bos met jonge bomen te bevloeien. 7 Ik heb slaven en slavinnen gekocht, en ook hun kinderen werden
slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem
heeft geregeerd. 8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb
zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. 9 Grootse dingen heb ik
ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die vóór mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat
ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. 10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund,
elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik
had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog
eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar
lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.

Lucas 12:13-21
13 Iemand uit de menigte zei tegen Hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet
delen!’ 14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft Mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15 Hij zei
tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog zoveel, zijn leven
bezit hij niet.’ 16 En Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel
opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te
slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al
mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad,
genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze
nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo
vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

