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Privacy 
De gemeente verwerkt gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten. Voor meer 
informatie over ons privacy beleid: www.emmauskerkmiddelharnis.nl/privacy 
Uitgangspunt is dat we binnen de kerk persoonlijke gegevens passend mogen gebruiken 
t.b.v. onze activiteiten. Wanneer deze niet meer nodig zijn, moeten die worden vernietigd.  
Ons beleid en de uitvoering hiervan is terug te vinden op onze website. 
 
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die stellen via het mailadres: 
privacy-avg@emmauskerkmiddelharnis.nl.  
De door de Kerkenraad benoemde contactpersoon AVG, Teus van Buuren, zal uw bericht 
daarna behandelen. 
 
 
 

http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/privacy
mailto:privacy-avg@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Voorwoord van ds. Leendert Jan Lingen 

 
 

 

  Icoon van Rublev 
 
Links van de ingang van de Emmauskerk prijkt een afbeelding van de beroemdste icoon ter 
wereld: de icoon van Rublev. Een kunstenaar uit de 14e eeuw. Je kan er de drie mannen in zien 
die bij aartsvader Abraham op bezoek kwamen (Genesis 18). Je kan er ook de Emmaüsgangers 
in zien die met Jezus aan tafel zaten. Maar de verbeelding is vooral die van de drie-eenheid. Links 
zie je de Vader. Hij is in goud gehuld: teken van goddelijke majesteit. In het midden zit Christus. 
Hij is blauw gekleed: het blauw van de hemel waaruit Hij kwam en waaronder hij op aarde mens 
werd. Rechts zit de Heilige Geest. Die heeft een groene mantel aan. En groen is de kleur van de 
schepping. En de schepping heeft alles te maken met de Geest, want alles wat leeft, ademt Gods 
Geest.  
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zitten aan een tafel. Daarop staat een schaal. Het zal de 
kelk met wijn zijn bij het avondmaal. Let op: De kring van de Vader, de Zoon en de Geest is niet 
helemaal gesloten. Hij is open naar voren. Staat er nog iemand op? Ja! Waar dan? En wie is dat 
dan? Antwoord: het zijn u/jij en ik. Een icoon heeft namelijk het zg ‘verdwijnpunt’ niet in de 
afbeelding, maar bij de kijker. De icoon komt naar u, naar jou toe! Dat heeft Rublev in deze icoon 
wel heel sterk benadrukt. Kijk eens naar de voorkant van de tafel. Op het deel van het tafelkleed 
dat naar beneden hangt, zie je een klein rechthoekje. Waarschijnlijk heeft daar een spiegeltje 
gezeten. Wie voor de icoon stond, werd niet alleen aangekeken door een goddelijk mysterie, maar 
je zag jezelf! Je zag jezelf aan tafel met de goddelijke drie-eenheid! Opgenomen in de kring van 
het goddelijk mysterie. En met jou erbij was de kring compleet. Ik vind dat een prachtig beeld. Je 
wordt uitgenodigd binnen te treden en mee te doen aan Gods liefdesmysterie. Dat wordt natuurlijk 
gevierd binnen de kerk, maar krijgt weer gestalte buiten de kerk.  
 
Dit boekje nodigt ons ook daartoe uit. Het is niet meer dan een handreiking. Alleen lezen is slechts 
informatie verzamelen. Maar het lezen moet tot handelen komen. Tot deelname. Ik hoop dat dit 
boekje ons helpt deelnemer te worden van Gods liefdesmysterie dat we vieren in de Emmauskerk. 
 

Ds. Leendert Jan Lingen                                                  
                                                                                                Ds. Leendert Jan Lingen 
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Activiteitencommissie 

 
Sinds begin 2006 heeft de kerk een vaste activiteitencommissie. Deze commissie ziet het als haar 
taak, door middel van activiteiten en acties, geld bij elkaar te brengen voor kerkbetreffende doelen. 
De commissie wordt gevormd door Ingrid Hameete, Miranda Groen en Jeanine van der Veer. 
activiteiten@emmauskerkmiddelharnis.nl    
 
Archief 
 
Vanaf 2004 worden alle bescheiden van de kerk bewaard in de archiefruimte van onze kerk. Alle 
archiefstukken van daarvóór (1835-2010) worden bewaard in het streekarchief van het ISGO te 
Middelharnis. Deze stukken zijn in 2011 opnieuw gerangschikt en ingebonden, zodat deze onder 
goede omstandigheden bewaard blijven voor de toekomst. Alle secretarissen van alle geledingn 
van onze kerk worden verzocht hun notulen, correspondentie e.a. bij de archivaris in te leveren, 
want zij vormen het papieren ‘geheugen’ van onze kerkwerkzaamheden.  
U kunt alle papieren afgeven bij de archivaris, dhr. A. Krijgsman, Oost Voorgors 105, 3241 KD 
Middelharnis,  487159 archivaris@emmauskerkmiddelharnis.nl 

 
Autodienst 
 

In een gemeente zijn er altijd mensen die slecht ter been zijn, of om andere redenen zelf niet 
gemakkelijk naar de kerk kunnen komen. Een aantal gemeenteleden vervoert u naar en van de 
kerk als u daar prijs op stelt. Schroom niet te bellen als het nodig is. Degene die dat regelt is 
Miranda Groen  602475  kerktaxi@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

BeamTeam 

 
Het BeamTeam verzorgt sinds augustus 2009 beamerpresentaties tijdens de erediensten op 
zondagmorgen. Daarbij maken we gebruik van het presentatieprogramma OpenSong. 
 
Heeft u een bericht waarvan het wenselijk is dat dit via de beamer getoond wordt op 
zondagmorgen? Lever dit bericht dan aan in een PowerPoint-bestand als bijlage bij een e-mail, 
voor dinsdagavond (bij voorkeur niet eerder!) voor de eerstvolgende zondag en stuur dit naar 
beamteam@emmauskerkmiddelharnis.nl. 
Na dinsdagavond binnengekomen berichten zullen niet meer worden meegenomen in de 
presentatie. In twijfelgevallen stuurt het BeamTeam het bericht door naar de scriba zodat het 
mogelijk nog kan worden meegenomen in de mondelinge afkondigingen. Er kunnen geen berichten 
voor twee of meer zondagen vooruit worden aangeleverd bij het BeamTeam. 
 
Voor het aanleveren van tekstberichten kunnen uitsluitend door het BeamTeam gemaakte 
PowerPointbestanden gebruikt worden, die men zelf kan vullen met tekst. Berichten in andere 
bestandsformaten zullen niet verwerkt worden. PowerPointpresentaties met animaties of filmpjes 
zullen we niet gebruiken. 
De PowerPointpresentaties van het BeamTeam volgen de liturgische kleuren (groen, paars, rood of 
wit). In de Bijblijver kunt u bij elke zondag lezen welke liturgische kleur van toepassing is. Het 
lettertype dat gebruikt moet worden is Tahoma lettergrootte 24 wit. Zwarte tekst moet gebruikt 
worden als de liturgische kleur wit is. Een boodschap mag max. 2 dia’s beslaan, liever nog 1 dia. 
Het BeamTeam is voorbehouden de tekst in te korten, plaatjes aan te passen of te verwijderen als 

mailto:archivaris@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:kerktaxi@emmauskerkmiddelharnis.nl
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dit ten koste gaat van de kwaliteit van de presentatie. Beamerberichten dienen daarom kort en 
bondig te zijn.  
 
Eventuele filmpjes (MP4 formaat) moeten voorzien zijn van ondertiteling zodat ze ook voor de 
dienst, als het niet stil is, zonder geluid getoond kunnen worden. 
 
Op verzoek, en indien mogelijk, kan het BeamTeam ook bij andere gelegenheden een presentatie 
verzorgen. Tijdig aanvragen (6 weken vooraf) is dan een vereiste.  
Het is niet toegestaan zonder toestemming of toezicht van het BeamTeam de beamer pc te 
gebruiken. 
 
De tekst voor het liedbord wordt eveneens door het BeamTeam verzorgd.  
 
Lid van het BeamTeam zijn: Teus van Buuren, John van der Knaap, André Krijger, Anton 
Krijgsman, Piet de Munck, Wim Stam, Peter Stienen en Frank van Wijck.  
Voor het onderhoud van de beamer zorgt Bart Lugtenburg. 
 
Contactadressen: 
Piet de Munck (coördinatie)  John van der Knaap (techniek) 
e-mail: p.de.munck@chello.nl              e-mail: j.knaap@hccnet.nl 
telefoon: 0187-642419             telefoon: 06-10567894 

 
Beheerder 

 
De functie van beheerder wordt sinds medio mei 2021 uitgevoerd door mevr. M. (Gré) Bakker. Zij 
wordt bijgestaan door vrijwilligers: een team kosters voor de zondagse eredienst en een team voor 
het schoonhouden van het kerkgebouw.                                                                                                                                                                                                          
Wie gebruik wil maken van een ruimte van de kerk moet dit vroegtijdig bij de beheerder reserveren. 
Daarbij worden duidelijke afspraken gemaakt rondom achterlaten van de zalen en keuken en het 
afsluiten van het kerkgebouw. Soms krijgt een eredienst een bijzonder karakter door medewerking 
van een koor, musici of op een andere wijze. Ook voor de voorbereiding en nazorg hiervan wordt 
verwacht dat men overlegt met en hulp biedt aan de beheerder.  
U kunt de beheerder bereiken via e-mail beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl of telefonisch 
06-49642792.  
 

Beleidsplan 
 

‘Op weg naar Kerk 2025’ 
In 2016 is door de kerkenraad een beleidsplan vastgesteld. De kerkenraad heeft op de  
gemeenteavond van 19 april 2016 dit plan gepresenteerd aan de gemeenteleden en in de 
daaropvolgende kerkenraadsvergadering vastgesteld.  

 
Bezoekmedewerkers 
 

Al een aantal jaren zijn binnen onze gemeente bezoekmedewerkers werkzaam.  
Zij werken samen in een wijkteam, bestaande uit de wijkouderling, wijkdiaken en de 
bezoekmedewerker. Wilt u ook bezoekmedewerker worden of wilt u eerst nog meer informatie 
hierover, dan kunt u bellen of mailen met de scriba. 

mailto:p.de.munck@chello.nl
mailto:j.knaap@hccnet.nl
mailto:beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl
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De gegevens van de bezoekmedewerkers zijn: 
 
Wijk Adresgegevens Telefoon 
   
1 Mevr. M.C. Gille-Verduijn, Koningin Julianaweg 4,   

3241 XC Middelharnis 
 486625 

2 Mevr. M. Koster-van Rossum, Steneweg 33, 
3241 XG Middelharnis 

 487066 

3 Mevr. P.Visbeen-Koster, Rembrandtlaan 73,  
3241 AH Middelharnis  

 485154 
 

3 
 

Mevr. E. Maliepaard-Vreugdenhil, Essenlaan 15, 
3241 BE Middelharnis 

 482776 

4 Mevr. W. Maliepaard, A.J. de Graaffstraat 43, 
3245 XA Sommelsdijk 

 489509 

5 Mevr. I.M. de Vos, Azaleastraat 38, 
3245 CC Sommelsdijk 

 481918 

6 -   
7 Mevr. K.M. Mourik-Hoogerheide, Pluvier 26,  

3245 TE Sommelsdijk 
 486053 

7 Mevr. A. Minnaar-Hoogenboom, Klampenmeet 17,  
3245 DC Sommelsdijk 

 484103 

8 -   

9 Mevr. R. Jongejan-de Lignie, Krommepad 1, 
3247 EA Dirksland 

 601205 

9 Mevr. L. Grootenboer-Kievit, Verdilaan 2, 
3247 EB Dirksland 

 632356 

10/11 Mevr. L. Potappel-Hobbel, Pr. W. Alexanderstraat 10, 
3241 TD Middelharnis 

 483675 

   
12/13 -  
14 
15 

- 
- 
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Bijblijver 
 
Sinds 1980 heeft onze gemeente een eigen mededelingenblad, de Bijblijver. Daarin staat van alles 
over/voor onze gemeente en kerk. Het blad is bedoeld als extra informatie, ondersteuning en 
(aanzet tot) onderling contact. Om de vier weken verschijnt er een nieuw nummer, totaal twaalf per 
jaargang. Door vakanties en/of feestdagen is het mogelijk dat de verschijningsdatum verschoven 
wordt.  
 

Het Bijblijverteam bestaat uit: 
 
Redactie ds. Leendert Jan Lingen en Miranda Osseweijer 
Inleveren kopij bijblijver@emmauskerkmiddelharnis.nl 
Verspreiders Rieneke Koster en Wim Sparreboom 

 
Een abonnement op de Bijblijver kost € 25,- per jaar. Een postabonnement kost € 50,- per jaar. Nog 
een andere mogelijkheid is om de Bijblijver kosteloos digitaal te ontvangen. 
 

Bijzondere diensten  
 

Doopdienst 
Bij een geboorte worden de doopouders, namens de gemeente, bezocht en gefeliciteerd door de 
wijkouderling en/of de predikant. Zaken rondom het dopen en de doopdienst kunt u eveneens 
bespreken met de predikant en/of de wijkouderling. De wijkouderling zal daartoe een aanzet geven. 
De beslissing ligt uiteindelijk bij u als ouders. 
De predikant en de wijkouderling, maar ook de scriba (voor het Kerkelijk Bureau), stellen het op 
prijs een geboortekaartje te mogen ontvangen. 
 
Huwelijksbevestiging 
Wanneer u in de kerk uw huwelijk wilt laten inzegenen, dient u de predikant hierover tijdig in te 
lichten, (denk aan een termijn van minstens drie maanden), zodat samen met de kerkenraad die 
zaken kunnen worden doorgesproken die betrekking hebben op alle facetten van de dienst. Op de 
twee zondagen voorafgaand aan de trouwplechtigheid, zal bij de afkondigingen de gemeente van 
uw voorgenomen huwelijk op de hoogte worden gebracht. Het is daarom belangrijk dat ook de 
scriba tijdig een trouwkaart ontvangt. 
 
Cantorij 
 
De cantorij bestaat uit een aantal enthousiaste mensen uit de gemeente die zingend een bijdrage 
willen leveren aan een aantal bijzondere erediensten binnen onze gemeente. Er worden bekende 
en minder bekende liederen uit diverse liedbundels ingestudeerd, die inhoudelijk aansluiten bij de 
erediensten. De cantorij repeteert onder leiding van Emmy Lingen, van september tot Pasen, op de 
dinsdagavond van 19.15 uur tot 20.15 uur in de Emmaüskerk. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de coördinator Jessica van Broekhoven,  06-18468575 (bereikbaar via de app) of 
 cantorij@emmauskerkmiddelharnis.nl  

mailto:cantorij@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Collectemunten/bonnen 

 
Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectemunten/bonnen van onze kerk. Het is een 
middel om, naast de collecten in combinatie met de VVB, JDB en giften aan andere Anbi’s, een 
fiscale aftrekpost bij de belastingaangifte op te voeren. Boven de drempel voor giften kan men deze 
giften als aftrekbare kosten opvoeren.  
 
De munten kunnen ook voor het verjaardagfonds en sprokkelmarkt gebruikt worden. Een bijkomend 
voordeel is dat men altijd gepast geld beschikbaar heeft. 
 
Er zijn munten van € 0,75 en € 1,00. De munten van € 0,75 worden in zakjes per 100 stuks 
verstrekt en de munten van € 1,00 worden per 50 én 100 stuks verstrekt.  
Ook zijn er collectebonnen van € 5,00 en € 10,00. Hiervan kunt u het aantal zelf bepalen.  
 
U kunt munten/bonnen op de volgende manieren bestellen:  
 

1. Via de Appostel App 

2. Via de Webshop; betaling via Ideal  

3. Via een mail naar collectemunten@emmauskerkmiddelharnis.nl 

4. Op zondagmorgen in de kerk, door aldaar te vragen aan Jaap Breen of Drewes Boerema.  

Munten en bonnen zijn altijd op voorraad. Bij optie 3 en 4 maakt u het bedrag over op Iban 

NL50RABO 0373 7350 14 t.n.v. CvK Emmauskerk Middelharnis. 

In alle gevallen worden de munten/bonnen verstrekt door Jaap Breen  434337 en Drewes 
Boerema  603406 
Wij adviseren u: maak optimaal gebruik van de ruimte die de fiscus u biedt. 
  
Zijn er nog vragen? Dan kunt u deze aan bovengenoemde personen stellen.                      
 
N.B. Lege zakjes graag retour in het daartoe bestemde bakje, dat in de kast in de entree staat.  
 

College van Kerkrentmeesters  
 

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiële- en stoffelijke zaken (m.u.v. diaconale 
aangelegenheden) van de gemeente toe aan het college van kerkrentmeesters. Dit college bestaat 
uit de volgende leden: 
Voorzitter en lid KKR Dhr. L. Oversier  06-22424660 

 boversier@gmail.com 
 

Secretaris Mevr. M. Groen  602475 
 kerkrentmeester@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

Administrateur Dhr. E.M. van Belle 489908  
 e_van_belle@hotmail.com 

 
Administrateur VVB & Actie Kerkbalans 

 
Dhr. P.A. Wolfert 602947  
 andrewolfert@me.com 

  

mailto:collectemunten@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:kerkrentmeester@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:e_van_belle@hotmail.com
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Penningmeester 
 
 
Adviseur- onderhoud 

Dhr. J.C. de Bonte  619155 of 06-53171128 
 jcdebonte@planet.nl 
 
Dhr. J. Maliepaard  641889 of 06-20499726 
jan.g.maliepaard@hetnet.nl 
 

Voorzitter, administrateur en secretaris maken als ouderling-kerkrentmeester tevens deel uit van de 
kerkenraad. Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de 
materiële- en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 
- opstellen van begroting en de jaarrekening van de gemeente; 
- het zorgdragen voor geldwerving; 
- het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente; 
- het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente; 
- het beheren van de financiën van de gemeente; 
- het verzorgen van het personeelsbeleid en fungeren als goed werkgever. 
 

Combo  

 
Het combo is een groep muzikanten dat een aantal erediensten begeleidt en muzikaal ondersteunt. 
Tijdens zo’n dienst vervangt het combo de organist. De inzet van het combo binnen de erediensten 
komt tot stand in samenspraak met predikant en commissie eredienst.  
De repetitie-avonden van het combo zijn op dinsdagavond van ca. 20.00 uur tot 22.00 uur  
Op dit moment bestaat het combo uit 6 personen. Zij bespelen de volgende muziekinstrumenten: 
keyboard, akoestische gitaar, drum, altsaxofoon, dwarsfluit en blokfluit. 
Het combo is een enthousiaste groep die ontzettend veel plezier beleeft in het maken van mooie 
muziek. Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met: 
Aart van Biert, 485948 of stuur een mail naar:  combo@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
 

Commissie Eredienst en Preekvoorziening 
 

Deze commissie houdt zich bezig met de bezinning op de organisatie van de erediensten binnen de 
gemeente en tracht zoveel mogelijk de leden van de gemeente hierbij te betrekken, o.a. door: 
- het samenstellen van het rooster van de erediensten 
- de vormgeving en inhoud van de erediensten kritisch te volgen 
- verschillende groepen en commissies die een dienst voorbereiden met raad en daad bij te staan 
- het voorbereiden van bijzondere diensten, zoals de Kerstdiensten, diensten in de 40 dagen tijd,  
  de Stille week en Pasen. 
 
Ook worden in samenwerking met gemeenteleden de zogenaamde "accentdiensten" voorbereid. 
Deze diensten richten zich op bepaalde doelgroepen of thema's, zoals kinderdiensten, 
jeugddiensten. De commissie bestaat uit de volgende personen: 
 

Voorzitter  Trudy van Zijp 
Secretariaat vacant 
Jeugdouderling Marlon Meijer 
Namens de diaconie Bas Arensman 
Contactpersoon koren vacant 

mailto:jcdebonte@planet.nl
mailto:combo@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Overige Leden           Kees Visbeen, Karin Mourik, Margriet den 
Boer, Leendert Jan Lingen 

  
 eredienst@emmauskerkmiddelharnis.nl        
                                                                         

 
 

Preekvoorziening 
 
preekvoorziening@emmauskerkmiddelharnis.nl 

Ella de Wit en Mary Klaasen 
 
 

 
Commissie Vorming en Toerusting 
 

De commissie Vorming+Toerusting (V+T) heeft een ondersteunende taak ten behoeve 
van alle leden en geledingen binnen de gemeente. Hierbij probeert zij op het spoor te 
komen welke behoeften er bestaan op het gebied van vorming en toerusting. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van ideeën en methoden, die door anderen worden aangereikt of 
door methoden die zelf worden ontwikkeld. De commissie schenkt ook aandacht aan 
thema's rond Kerk en Israël. 
 
Eén en ander kan leiden tot:  
• kennismakingsbijeenkomsten 
• thema-avonden 
• excursies 
• cursussen 
• kloosterweekends 
In de Bijblijver en op de website kunt u regelmatig informatie lezen over de activiteiten 
van V+T. Nieuws dat V+T aan u door wilt geven kunt u lezen in het ‘doorgeefluik’. In de 
rubriek ‘voor u gesproken met’, worden gemeenteleden voor het voetlicht gebracht. Met 
‘doordenkertjes’ willen we u prikkelen tot nadenken.  
 
De commissie bestaat uit de volgende leden: 
 
Jeanny van Eck  (voorzitter) p.eck@kpnmail.nl 
ds. Leendert Jan Lingen ljl@planet.nl 
Anne-Marie van Eck amvaneck@planet.nl 
Gré Bakker grebakker6@hotmail.com  
Corrie de Wolf corriedewolf@hetnet.nl  
Piet de Munck p.de.munck@chello.nl 
Trudy Arensman j.arensman6@chello.nl 
 
U kunt ons bereiken via emailadres: vormingentoerusting@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Kijk voor de actuele situatie altijd op de website www.emmauskerkmiddelharnis.nl 

 
 
 
 
 

mailto:eredienst@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Contact met Hervormde Exodusgemeente 

Al vele jaren zijn er goede onderlinge contacten tussen beide kerken. 
Deze contacten zijn mede zichtbaar in diverse activiteiten zoals: 
- periodiek overleg tussen beide moderamina 
- catechese en clubwerk 
- invulling van de “Stille Week” 
- kanselruil 
- organiseren van vesperdiensten  
  
Predikant van de Exodusgemeente:                                    De scriba is: 
ds. J (Jan) de Visser                                                                  Mw. M. v.d. Wiel 
Berkenhof 10,                                                                            p/a Dorpsweg 97a                                                                                                                                                                             
3241 BA Middelharnis                                                               3245 WB Sommelsdijk 
 0187-769034                                                                         info@exoduskerk.nl 
 jdevisser@exoduskerk.nl                                                                                            
 
 

 

Diakenen 

 
De diakenen zijn geroepen om samen met de gemeente de liefde van Jezus zichtbaar te maken  
aan hen die hulp nodig hebben binnen of buiten de gemeente, dichtbij of ver weg. 
 

Taakverdeling binnen het college van diakenen  
 
Wijk 

 
Naam 

 
Taken 
 

10 + 11  Dhr. A.L. Hobbel 
 482417 
 a.hobbel@kpnplanet.nl  
 

Voorzitter 
ouderendiaconaat, lid Christelijk Speciaal  
Onderwijs G-O, contactpersoon noodhulp en 
autovervoer 
 

1 + 2 Mevr. C.S. Gideonse-Dijkstra 
 486328  
 c.s.dijkstra@planet.nl 

Penningmeester  
contactpersoon noodhulp en verjaardagsfonds 
 
 

9 + 12 
 

Mevr. A.I. Mulder  
 663720 
 alize.mulder@gmail.com 
 

contactpersoon vrouwencontactgroep en  
contactpersoon overleg-veldwerker 

6 + 7 Mevr. P. Kootstra-Coops en 
Dhr. J.Kootstra 
 603350 
 jellekoot@hotmail.com  
 

administrerend diaken, kerkradio en beeld- 
uitzendingen 

3 + 4 Mevr. M. den Hollander-Koert 
 06-51063406  
 sjoefem@hotmail.com 

lid KKR, coördineren rouw- en trouwdiensten 

mailto:alize.mulder@gmail.com
mailto:sjoefem@hotmail.com
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8 + 15 Dhr. B. Arensman 

 611403 
 admin@basarensman.nl 
 

lid werkverband gezamenlijke diaconieën G-O 
Kerstviering woonvoorzieningen, lid commissie 
eredienst 

5, 13 en 
14 

Mevr. M.G. Tuk-van Vliet 
 485458 
 mariet.tuk@kpnmail.nl  
 

lid ZWO-commssie, contactpersoon seniorenreisje, 
contactpersoon Voedselbank 
 

 
 
 

Dhr. C.J. de Jong 
 651826 
 diakoniecorjan@gmail.com 

Jeugddiaken  
lid JWC, PKN Sportavond       
 
 
 

Ook zijn er namens het college van diakenen verschillende vertegenwoordigers in het diaconale 
veld werkzaam, te weten: 
Dhr. R. de Waard (commissie geluid) 
Mw. A. van der Groef (commissie aangepaste kerkdiensten GO) 
Voor een uitgebreide beschrijving van de werkzaamheden van het college van diakenen kunt u 
terecht op de website van de kerk. Ook ligt er een beschrijving ter inzage in de hal van de kerk. 
 
Geluid 
 
Wanneer er iets bijzonders wordt georganiseerd waarbij extra geluid nodig is zoals voor een koor, 
het combo enz., dan kunt u minimaal 14 dagen van tevoren contact opnemen met dhr. R. de 
Waard, De mogelijkheid bestaat om van een bijzondere kerkdienst een cd te laten branden. 
Inlichtingen dhr R. de Waard  geluid@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Gereserveerde plaatsen 
 
Degenen die door bijzondere omstandigheden een gereserveerde plaats tijdends de eredienst 
willen, kunnen deze reserveren bij de beheerder via  beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl 
Deze reservering blijft van kracht tot 5 minuten vóór de aanvang van de dienst. Vanaf dat moment 
zijn alle plaatsen vrij, behalve die van de dienstdoende kerkenraadsleden en de koster van dienst.  
 
 

Infobord 
 

In de hal van de kerk hangt een infobord. Op dit bord treft u de volgende gegevens aan: 

• Informatie over eventuele ziekenhuisopname van gemeenteleden. Vergeet u hen niet te 

gedenken in uw gebeden en/of hen een blijk van uw medeleven te sturen (de adressen van 

de ziekenhuizen in de omgeving staan in dit gemeenteboekje vermeld). 

• Algemene informatie die u door verschillende commissies, werkgroepen en instanties wordt 

aangeboden. 

• Geboortekaartjes en trouwkaarten. 

 

mailto:mariet.tuk@kpnmail.nl
mailto:geluid@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Interkerkelijke commissie aangepaste kerkdiensten GO 
 

De commissie stelt zich als doel het beleggen van kerkdiensten gericht op mensen met een 
beperkt verstandelijk vermogen. Zij tracht dit te bereiken door het laten plaatsvinden van 
kerkdiensten, waar hun ‘taal’ gesproken wordt zodat het daardoor meer begrijpelijk voor hen is. 
De commissie is samengesteld uit leden van de Christelijke Gereformeerde kerk en de 
Gereformeerde Emmaüskerk te Middelharnis, de Hervormde gemeente Exodus en de Hersteld 
Hervormde Gemeente te Sommelsdijk, de Ned. Hervormde Kerken te Dirksland, Middelharnis en 
Sommelsdijk. 
De commissie bereidt per jaar 5 aangepaste diensten voor, welke afwisselend worden gehouden 
in één van de genoemde kerken. De diensten worden in deze plaatsen gehouden vanwege hun 
centrale ligging en i.v.m. het vervoer en de benodigde begeleiders van de bewoners van de 
woonvoorzieningen. Ook voor de bereikbaarheid van diegenen die ‘begeleid zelfstandig’ wonen 
in deze dorpskernen. 
De woonvoorzieningen zijn gevestigd in: Dirksland, Middelharnis en Sommelsdijk. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris-penningmeester:  
Mevr. M. Jordaan-de Wit   483526          aangepast@emmauskerkmiddelharnis.nl 
Annet v.d. Groef   482356 (Emmaüskerk)      annetstruik@hotmail.nl 
 

 
 
 
 
 
 
Jeugd Werk Commissie (JWC) 

 
Doelstelling van de commissie: Het verzorgen van jeugdwerk binnen de gemeente in de vorm van 
geloofsopvoeding. Met jeugddiaconaat willen we zorgdragen voor kinderen en jongeren die hulp 
nodig hebben. Jeugdwerk verzorgen we specifiek via: kindernevendienst, tienerdiensten, 
geloofsverdieping (Meet-Inn) en GJV en indirect via jeugdactiviteiten als jeugdclubs (Join-Inn en 
Walk-Inn) en jeugdkamp. We proberen jongeren zoveel mogelijk (inhoudelijk) te betrekken bij de 
erediensten en activiteiten daarbuiten. Tevens willen we bevorderen dat jeugd en jongeren een 
actief aandeel kunnen hebben in diaconaal gemeente zijn.  
 
Bestuur JWC 
 
Jeugdouderlingen 
Gertjan en Iris Lodder             Lid KKR, contactpersonen voor walk-inn, jeugdkamp en GJV-kamp 

                                      

Marlon Meijer                          Contactpersoon oppasdienst, kindernevendienst, join-inn en  
                                                meet-inn 
                                       
Jeugddiaken 
Cor Jan de Jong                      Diaconie 
 
 jeugdouderlingen@emmauskerkmiddelharnis.nl  
 

 

mailto:annetstruik@hotmail.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEvKm_9LfmAhVIiqQKHcbeCBEQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.buurtplein.nl%2Fjeugd%2Fjeugd-en-gezinswerker%2F&psig=AOvVaw1fc0UG2vjV9wqhhz9hMM7N&ust=1576508025346472
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Oppasdienst 
Iedere zondagochtenddienst is er gelegenheid om de kinderen van 0 tot 4 jaar bij de 
kinderoppasdienst te brengen. Op deze manier wordt een ieder de gelegenheid geboden de 
erediensten bij te wonen. Coördinatie ligt in handen van Evi van Klinken  evidenboer@hotmail.com 
 

Kindernevendienst 
Elke week, tijdens de zondagmorgendienst, is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 
t/m 7 en om de andere week voor groep 8. Tijdens de verkondiging gaan de kinderen naar een 
nevenruimte van de kerk. Daar wordt een bijbelverhaal verteld en besproken met de kinderen. 
Door vragen en antwoorden denken we na over de vertelling. Meestal wordt er een knutsel- of 
tekenwerkje gemaakt wat bij het verhaal past. De grotere kinderen maken b.v. een puzzel of 
woordzoeker. Dit alles gebeurt om het evangelie en de liturgie van de kerkdienst voor kinderen 
begrijpelijk te maken en om hen te stimuleren om na te denken over het geloof. Voor meer 
informatie, mail naar Paola Kamerling via kindernevendienst@emmauskerkmiddelharnis.nl  
 
Join-Inn 
Kom er bij, wees welkom en doe mee! De Join-Inn is in plaats gekomen van de clubs en 
organiseert activiteiten voor kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8. In het winterseizoen zullen er 12 
avonden door de Join-Inn verzorgd worden. Tijdens de Join-Inn gaan we in een ontspannen sfeer 
leuke, actieve, uitdagende en spannende activiteiten doen. Zoals speurtochten, 
buitensportactiviteit en (behendigheid)spellen, knutselen, schaatsen en bak/kookactiviteiten. 
Daarnaast wordt de Bijbel in een verhaal of spelvorm actief beleefd. 
Wanneer: vrijdagavond van 18.15 tot 19.45 uur of zaterdagmiddag(nader te bepalen). Alle 
leeftijden komen op dit tijdstip. Kosten: € 1,00. Deze zal worden gebruikt om wat te drinken en voor 
een snoepje. Voor wie: alle kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8, vriendjes en vriendinnen die niet 
bij ons naar de kerk gaan zijn ook van harte welkom.  
Begeleiding: het team van de Join-Inn bestaat uit een kerngroep van 7 leden. Zij vergaderen 
samen en zetten de lijnen uit voor een heel seizoen. Naast deze kerngroep zijn er meer handen 
nodig voor de uitvoering. De groep uitvoering assisteert de kerngroep bij een Join-Inn avond. Bijv: 
ze begeleiden een groepje bij een speurtocht of bieden de helpende hand bij het koken van 
appelmoes. Er zijn nog helpers nodig. Hoe meer mensen zich aanmelden (jong en oud), hoe meer 
we de activiteiten kunnen verdelen. Vind(t) u/je het leuk om een keer te helpen bij de Join-Inn, laat 
het ons weten. Contactpersoon: Hilbert van Bennekom. 
 
Tienerkerk 
Zit je op de middelbare school en zit je in klas 1, 2, 3 of 4, dan ben je van harte welkom bij de 
speciale vieringen voor jullie; de tienerkerk. Iedere maand komen we bij elkaar om te praten over 
onderwerpen die jullie in de maatschappij tegenkomen, maar ook over geloof en normen en 
waarden. We danken en bidden voor alle dingen die jullie bezighouden. Verder luisteren we naar 
muziek waarvan we hopen dat die jullie aanspreekt en spelen we het stellingenspel. Natuurlijk 
lezen we ook uit de Bijbel. Het zijn vieringen waarbij jullie ook wat in te brengen hebben en waarin 
je actief bezig kunt zijn. Lijkt het je leuk/interessant/fijn/….. dan zien we je graag. De data staan in 
de Bijblijver/op facebook. De tienerkerk zelf is in de Bosseschool, naast de kerk.  
Contactpersoon: Simon Zwijgers 
 
Meet-Inn 
De MEET-INN wordt totaal 8 keer per seizoen georganiseerd door de Emmaüskerk en de 
Exoduskerk. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur op 
diverse locaties. De deelnemers van 12-15 jaar gaan dan met elkaar aan de slag en verdiepen 
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zich op een creatieve, actieve manier in hun geloof. Met elkaar wordt er iedere keer een thema 
gekozen voor de volgende bijeenkomst Dit thema kan bijvoorbeeld uitgediept worden door een 
spel, een quiz, een speurtocht, in gesprek, een film, iets maken en er zijn nog veel meer 
mogelijkheden. Voor informatie/aanmelding: Nelleke de Ruijter  nellekederuyter1@hotmail.com   
 
Walk-Inn 
De Walk-Inn is voor jongens en meisjes van 12 tot en met 15 jaar en vindt om de drie á vier weken 
plaats op vrijdag en we doen dan ontzettend leuke dingen (al zeggen we het zelf…)! We beginnen 
meestal om 20:00 uur en eindigen tussen 22:00 en 22:30 uur. We organiseren diverse avonden. 
Zo organiseren we o.a. quizavonden, gezamenlijke sportactiviteiten, bioscoopavonden, 
kerstgourmetten en speurtochten! De kosten voor een normale avond zijn 1 euro. Als we iets 
speciaals gaan doen, zwemmen of bowlen bijvoorbeeld, dan is het iets meer. Maar nooit meer dan 
5 euro. Iedereen is welkom en je bent vrij om een vriend of vriendinnetje mee te nemen!  
In de Bijblijver, op de website en op de Facebook/Instagram van de Emmaüskerk kun je lezen 
wanneer er een avond georganiseerd wordt. Ook wordt er twee weken van tevoren een 
email/appje gestuurd met de activiteit van de eerstvolgende avond.  
Je bent van harte welkom in het GJV honk in de Emmaüskerk!!!    
Wil je meer informatie over de Walk-Inn of heb je leuke suggesties voor een Walk-Inn-avond? Dan 
kun je gerust mailen naar Lotte Middelbos  walkinn@emmauskerkmiddelharnis.nl  
                                                                                                               

Jeugdkamp 
Eén keer per jaar wordt er een jeugdkamp georganiseerd voor de jeugd van 12 t/m 15 jaar. Op 
zo’n kampweekend worden er veel sportieve dingen gedaan. Voornamelijk groepsactiviteiten zoals 
een dropping, zeskamp, chubby bunny challenge, nachtspel, vossenjacht of een speurtocht. Als 
het weer goed is en je lekker buiten bezig kunt zijn, is het een heerlijk weekend om eruit te zijn. De 
kosten voor zo’n jeugdkampweekend zijn ongeveer 25 euro. Je bent dan een heel weekend onder 
de pannen. Voor meer informatie over de jeugdkampweekenden kun je altijd bellen of mailen met 
Daniël Huising  jeugdkamp@emmauskerkmiddelharnis.nl  
 
GJV 
De GJV is de jeugdvereniging van de Emmaüskerk, speciaal voor jongeren vanaf 16 jaar. Iedere 
zondagavond komen wij bij elkaar om te discussiëren over alledaagse dingen en ons geloof. Naast 
de discussies doen we meestal gezellig een hapje en een drankje. Ook houden we maandelijks 
een activiteit, dit varieert van het kijken van een film tot een sinterklaasavond. De GJV organiseert 
ieder jaar het legendarische GJV-kamp en hun eigen dienst, de GJV-dienst! 
Is de GJV iets voor jou? Kom gerust een keer langs op zondagavond om 20.00 in het GJV-honk of 
neem contact op met iemand van de GJV! 
Bezoek ook onze website: www.gjvmiddelharnis.nl 
Contactgegevens: 
Jard van Rumpt, voorzitter (tel. 06-31513961 jardvanrumpt@hotmail.nl   
Niels Arensman, vice-voorzitter (tel. 06-27899435)  nielsarendsman@gmail.com 
 gjv@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Ooit gedoopt en… nu belijdenis doen? 
 
Vroeger was het vanzelfsprekend: je was gedoopt en deed, na catechese, op je 18e belijdenis. 
Tegenwoordig ligt dat soms wat anders. Vanuit de wereld komt veel op je af. Je twijfelt en je stelt 
de zaken van geloof misschien wat uit… Elk seizoen is er de mogelijkheid van voorbereiding op 
belijdenis doen. Waar zeg je nu precies “ja” op? In groepsverband worden kernpunten van het 

mailto:gjv@emmauskerkmiddelharnis.nl
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christelijk belijden besproken. Leeftijd speelt geen rol. Op vrijdagavonden (ongeveer om de twee 
weken) om 19.45 uur in de Emmaüskerk te Middelharnis. Info (ook wie niet op de gestelde 
avonden kan) bij ds. Leendert Jan Lingen 0187-482944 ljl@planet.nl 

 
Kanselkleden 

 
In 1992 zijn in onze kerk de kanselkleden in gebruik genomen. Een vast gegeven zijn de vier 
kerkelijke kleuren. Deze hebben elk een symbolische betekenis.  
Het gaat om de volgende kleuren: 
 
Paars 
De kleur van de ingetogenheid, boete en rouw. Het vierkant duidt op de individuele            
ingetogenheid, die door de kleurnuance van licht naar donker het innerlijk onderzoekt en       
de innerlijke boete symboliseert. 
 
Wit 
De kleur van de reinheid, schoon gewassen zijn, licht en feest. Het wit straalt met zijn stervorm 
lofprijzing, feest en blijdschap uit. De mensen mogen het heil van Christus verwachten. 
 
Rood 
De kleur van vuur, heen wijzend naar de Heilige Geest, de kleur van bloed, heen wijzend           
naar het martelaarschap. Een verwijzing naar Handelingen 2 vers 3, waar staat: “En er       
vertoonden zich aan hen tongen als van vuur”. De vlammen wijzen naar de Heilige Geest. 
 
Groen 
De kleur van hoop, groei en toekomst. Het kruis is onverholen. Voor de dagen dat er geen 
bijzondere herdenking is, is er toch hoopvolle verwachting. De cirkels geven aan dat deze hele 
Christelijke gemeenschap wordt gedeeld. 
 

Kascontrolecommissie 

 
Op de gemeenteavond leggen de boekhouders van de kerk en de diaconie verantwoording af aan 
de gemeente over het gevoerde financiële beleid. De jaarcijfers worden voorafgaand aan de 
gemeenteavond gecontroleerd door twee gemeenteleden. Deze gemeenteleden worden door de 
kerkenraad aanbevolen en op de gemeenteavond door de aanwezige leden gekozen. Tijdens de 
gemeenteavond verklaren deze controleurs of er aan de boekhouders décharge kan worden 
verleend (en dus ook aan de kerkenraad, want die is eindverantwoordelijk).  
 

Kerkdienst Hernesseroord 

 
Eénmaal per 14 dagen wordt er een kerkdienst georganiseerd op het terrein van Stichting 
Zuidwester, locatie 'Hernesseroord' te Middelharnis. Aanvang: 10.30 uur. Locatie: 'de Meerpaal'. 
Iedereen is van harte welkom om deze diensten bij te wonen. 
De bijdrage van vrijwilligers is een voorwaarde om deze diensten mogelijk te maken. 
Ondersteuning hiertoe gebeurt door het halen en brengen van bewoners van hun woningen naar 
de kerkdienst. In oecumenisch verband bieden verschillende kerken hierbij hun hulp aan, zo ook 
de Emmaüskerk. De coördinatie is in handen van André en Minka Wolfert te Dirksland,  602947. 

mailto:ljl@planet.nl
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Voorgangers vanuit de Emmaüskerk in deze diensten zijn: Jorien Andries-de Bakker en Johan 
Keuning. Iedere dienst is er een muzikale bijdrage door een muziekgroep of koor. 
Een bijdrage hierin wordt o.a. geleverd door het combo van de Emmaüskerk. 
 
Kerkelijk Bureau 
 
Het kerkelijk bureau regelt de ledenadministratie van de kerk.  
Dit wordt gedaan met behulp van het computerprogramma “Leden Registratie Protestantse Kerk” 
(LRP).  
Het kerkelijk bureau zorgt dat alle wijzigingen in het LRP-programma worden bijgehouden en 
verwerkt. 
In de volgende gevallen dient u contact op te nemen met het kerkelijk bureau: 

- aanvraag lidmaatschap 
- huwelijk, burgerlijk en kerkelijk met data (bijv. trouwkaart) 
- geregistreerd partnerschap 
- geboorte (bijv. geboortekaartje) i.v.m. de juiste vermelding van de volledige namen en 

roepnaam 
- verhuizing 
- op zichzelf gaan wonen (bijv. studeren) 
- verzoek tot uitschrijving. 

 
Het kerkelijk bureau is te bereiken via e-mail of per telefoon. Uw vraag en/of mutatie zal zo 
spoedig mogelijk in behandeling worden genomen.  
 
Dhr. D.N. Boerema 
Gedempt Kanaal 40 
3241 DA Middelharnis 
 603406 
 kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl of d.n.boerema@upcmail.nl 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:d.n.boerema@upcmail.nl
javascript:void(0);
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Overzicht ledenbestand Emmaüskerk 

31-12-2020   15-11-2021  

Doopleden:     Doopleden:   

Man 218  Man 209 

Vrouw 214  Vrouw 203 

         

subtotaal  432  subtotaal  412 

Belijdende leden:    Belijdende leden:   

Man 218  Man 215 

Vrouw 333  Vrouw 333 

         

subtotaal  551  subtotaal  548 

Ongedoopte leden:   Ongedoopte leden:  

Man 7  Man 9 

Vrouw 17  Vrouw 18 

     

subtotaal 24  Subtotaal 27 

Totaal aantal leden 1007  Totaal aantal leden 987 

     

Meegeregistreerd    27  Meegeregistreerd    25 

Vriend 2  Vriend 1 

     

Totaal geregistreerd 1036  Totaal geregistreerd 1013 

     

Geboren 3  Geboren 4 

Gedoopt 7  Gedoopt 3 

Belijdenis afgelegd 11  Belijdenis afgelegd 5 

Ontvallen 17  Ontvallen 11 
 

 

 
Kerkenraad 

 
De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers, t.w.: predikant, (jeugd)ouderlingen, 
(jeugd)diakenen en de ouderling kerkrentmeesters. Deze ambtsdragers zijn door de leden van de 
gemeente gekozen en benoemd.  
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. De kerkenraad heeft de zorg voor de erediensten, 
de pastorale zorg en de zorg van barmhartigheid in het algemeen. Voor de uitvoering van al deze 
werkzaamheden maakt de kerkenraad gebruik van diverse commissies. 
Zij nemen door hun deskundigheid veel werk uit handen van de kerkenraadsleden. De kerkenraad 
blijft echter verantwoordelijk voor alle activiteiten. 
De ouderlingen proberen, in samenwerking met hun wijkteam, tenminste éénmaal per jaar contact 
te hebben met de adressen in hun wijk. Meestal bestaat dit contact uit een huisbezoek. In de 
meeste wijken bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een groothuisbezoek. U wordt voor een 
dergelijk groothuisbezoek uitgenodigd door het wijkteam (bestaande uit de wijkouderling, de 
wijkdiaken en één of meer bezoekmedewerkers). 
Het jaarthema is: “Van U is de toekomst” 
Verdere info is te vinden op de website van de PKN: https://www.pkn.nl/thema/startzondag 
Om aan de gemeente verantwoording af te leggen, wordt er elk jaar een gemeenteavond 
gehouden.  
De namen van de ambtsdragers, met de wijkindeling, treft u hieronder aan: 
 

https://www.pkn.nl/thema/startzondag
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Predikant en lid 
KKR 

Ds. L.J. Lingen 
Jacob Catsstraat 35 
3245 RH Sommelsdijk 

  482944 
  ljl@planet.nl 
 
 

Preses en lid KKR Dhr. H.Wolfert 
Joost v.d. Vondellaan 127 
3241 DR Middelharnis 

 06-15586494 
  hendrik.wolfert@gmail.com 
 
 

1e Scriba en lid 
KKR 

Dhr. R.O. Huising 
Elise van Calcarhof 2 
3245 LV Sommelsdijk 

 483490 
  ruudhuising@live.com 
scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

Ouderlingen:   

Wijk 1 
 

Vacant  

 
Wijk 2 
 

 

Mevr. A. de Munck-van Loon 
Jozefdreef 26 
3255 AE Oude Tonge 
 
 

 
 642419 
 j.de.munck@upcmail.nl 
 

Wijk 3 
 

Vacant 
 
 

 
 

Wijk 4 
 

Mevr. T. van Zijp-van der Spoel 
Steneweg 11 
3241 XG Middelharnis 
 

 483059 
 tvanzijp@upcmail.nl 
 
 

Wijk 4 Mevr. D. Maan-Nijkeuter 
Teenhoek 15 
3245 DH Sommelsdijk 
 

 482314 
 d.maan@live.nl 

Wijk 5 Vacant  
 
 

Wijk 6 
 

Vacant  
 
 

Wijk 7 Vacant  
 
 

Wijk 8 
Lid KKR 

Dhr. J.C. Wagner 
Boudewijnstraat 9 
3243 AD Stad a/h Haringvliet 
 

 611969 
 wagner109@zonnet.nl 
 

Wijk 9 
 

Mevr. A.P.F. van den Tol-Visser 
Zeedijk 61 
3243 LG Stad a/h Haringvliet 

 481250 
 avdtol@kpnplanet.nl 
 

mailto:ljl@planet.nl
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Wijk 10 Dhr. A. Rademaker                       

Hertog Jan van Beierenlaan 37 
3244 XH Nieuwe Tonge   

 218740 
 ar3244xh@hotmail.com 
 
 

Wijk 11 Mevr. A. v.d. Groef-Struik     
Pr. Hendrikstraat 15 
3241 GR Middelharnis 

 482356 
 annetstruik@hotmail.nl 
 
 

Wijk 12 
 

Mevr. A.C. Reijnders-van Alphen 
Korteweegje 1a 
3244 AK Nieuwe Tonge 
 

 06-51961098 
 acreijnders@gmail.com 
 

Wijk 13 Dhr. M.D. Boerema 
Juliana van Stolberglaan 44 
3241GL Middelharnis 
 

 722002  
 m.d.boerema@gmail.com 
   
 

Wijk 14 Mevr. H. van Dijk 
Pr. Bernardlaan 137 
3241 TA Middelharnis 

 482163 
 prikgat@live.nl 
 
 

Wijk 15 Mevr. E. Kampen-Hoekstra  
Handelskade 29 
3255 NC Oude Tonge 

  489343 
  eelkjekampen@gmail.com 
 

 
Jeugdouderlingen 

  
 

Lid KKR Dhr. G.J. Lodder 
Mevr. I. Lodder-Mulder 
Anna Bijnspad 59 
3241 DP Middelharnis 

 847533 
 gertjanlodder@hotmail.com 
 iris_mulder88@hotmail.com 
 

   
   
 Mevr. M. Meijer-Vijfhuize 

Anna Blamanpad 17 
3241 DM Middelharnis 

 489085 
  bartenmarlon@gmail.com 
 

 
 
Ouderling-kerkrentmeesters 

Voorzitter 
Lid KKR 

Dhr. L. Oversier 
Aagje Dekenstraat 22 
3245 RG Sommelsdijk 

 06-22424660 
 boversier@gmail.com 
 

 
Administrateur Dhr. E.M. van Belle 

Doetinchemsestraat 31 
3241 AA Middelharnis 

 489908 
 e_van_belle@hotmail.com 

 
 

Secretaris Mevr. M. Groen-Terlouw 
Oostelijke Achterweg 80 
3241 CM Middelharnis 

 602475 
 miranda@groen-support.nl 
 

mailto:gertjanlodder@hotmail.com
mailto:boversier@gmail.com
mailto:e_van_belle@hotmail.com
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Diakenen 

  

Wijk 10 en 11 
 
 
 

Dhr. A.L. Hobbel (voorzitter) 
Burg. Boumanplein 11 
3241 GB Middelharnis   
 

 482417 
 a.hobbel@kpnplanet.nl 
 

 

Wijk 3 en 4 
Lid KKR 

Mevr. M. den Hollander-Koert 
De Redoute 66 
3243 BE Stad a/h Haringvliet 

 06-51063406 
 sjoefem@hotmail.com 
 

 
Wijk 1 en 2 Mevr. C.S. Gideonse-Dijkstra 

(penningm.) 
Kluut 40 
3245 TC Sommelsdijk 

 486328 
 c.s.dijkstra@planet.nl 
 
 

 
Wijk 6 en 7 

 

Dhr. J. Kootstra 
Mevr. P-Kootstra-Coops  
Julianalaan 13 
3247 AH Dirksland 

 
 603350 
  jellekoot@hotmail.com 
 
 
 

Wijk 9 en 12  
 

Mevr. A.I. Mulder  
Singelkade 60  
3241 DG Middelharnis 

 663720 
  alize.mulder@gmail.com 
 
 

Wijk 8 en 15 
 

Dhr. B. Arensman 
Oostendesedijk 4 
3255 LM Oude Tonge 
 

 611403 
 admin@basarensman.nl 
 
 

Wijk 5, 13 en 14 
 
 

Mevr. M.G. Tuk-van Vliet 
Betje Wolffstraat 22 
3245 RE Sommelsdijk 

 485458 
  mariet.tuk@kpnmail.nl  
 
 

Jeugddiaken Dhr. C.J. de Jong 
Kerkring 16 
3244 AH Nieuwe Tonge 

 651826 
  diakoniecorjan@gmail.com 
 

 
 
 
Notuliste 
 

 
 
 
Mevr. E. Visser 
De Redoute 15 
3243 BE Stad a/h Haringvliet 

 
 
 
 481314 
  elsvisser4@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:c.s.dijkstra@planet.nl
mailto:admin@basarensman.nl
mailto:mariet.tuk@kpnmail.nl
mailto:diakoniecorjan@gmail.com
mailto:elsvisser4@gmail.com
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Overzicht wijken Emmaüskerk te Middelharnis 

 

Wijk 01 / 02 / 03 / 14 Middelharnis 

Wijk 04 Middelharnis / Sommelsdijk 

Wijk 05 / 06 / 07 / 13 Sommelsdijk 

Wijk 08 Oude-Tonge / Ooltgensplaat 

Wijk 09 Dirksland / Melissant / Stellendam / Goedereede / Ouddorp 

Wijk 10 Nieuw Rijsenburgh 

Wijk 11 Zuidwester / Hernesseroord / woon-en zorginstellingen 

Wijk 12 Nieuwe-Tonge / Herkingen 

Wijk 15 Stad a/h Haringvliet / Den Bommel / Achthuizen 
 

 

 
 
 

Kerkradio/TV  

 
Bent u niet in staat om de dienst te bezoeken of wilt u naderhand de dienst nog eens beluisteren of 
bekijken, dan kan dat!  
Hiertoe gaat u naar de website van de Emmauskerk (www.emmauskerkmiddelharnis.nl). Op de 
home-pagina onder de column ‘kerkomroep’ kunt u een dienst via het icoontje achter de datum 

http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/
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'aanklikken' en als de dienst direct wordt uitgezonden wordt daar vermeld : live uitzending en kunt 
u dat 'aanklikken'.  
 
Voor mobiel gebruik is er een app ontwikkeld. Downloadlinks voor zowel android als apple kunt u 
vinden op de website van de Emmaúskerk onder ‘rond de erediensten-kerkradio”. Via het menu 
van deze app kunt u via plaatsnaam zoeken naar de Emmaüskerk waarna de uitzendingen worden 
getoond - incl. de live uitzending - u kunt de Emmaüskerk opslaan onder 'mijn kerken' zodat u bij 
een volgend gebruik direct contact kunt maken. 
 
Via een PC/browser luisteren is ook mogelijk; u gaat dan naar www.kerkomroep.nl en via de 
zoekfunctie plaatsnaam komt u uiteindelijk uit bij de Emmauskerk. 
U kunt dan kiezen tussen luisteren of kijken (incl. geluid) en bij beide opties is er de mogelijkheid 
het bestand op uw eigen PC te downloaden/op te slaan. 
Bij het kijken naar de dienst kunt u kiezen uit diverse beeldformaten, door rechtsonder te klikken 
wordt het beeld schermvullend. 
Via een smart TV kan de live uitzending niet bekeken worden.  
Als alternatief kunt u een dongel/setupbox aanschaffen (b.v. Google Chromecast) om het beeld 
vanaf uw laptop/tablet/smartphone te streamen naar de TV. 
 
Vragen omtrent de kerkradio/kerkTV kunt u stellen aan het college van diakenen. 
Contactpersonen zijn mevr. P. Kootstra-Coops en dhr. J. Kootstra,  603350.  
 

 
Koffieschenkteam 

 
Elke zondagmorgen is er na de dienst gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal van de kerk 
onder het genot van een kopje koffie, thee of fris. Contactpersoon is Gré Bakker,  06-49642792  
 

Kopieerapparaat  

 
In de kerkenraadkamer staat een kopieerapparaat. Wie geen sleutel heeft en toch wil kopiëren, 
kan contact opnemen met de beheerder: Mevr. M. Bakker,   06-49642792   
 
Kosters 
 
De huidige kostersploeg, die bestaat uit 9 mensen, zorgt ervoor dat alles rondom de eredienst 
goed en veilig verloopt. Zij zijn gastheer voor zowel voorgangers als kerkgangers. 
Jaap de Bonte is het aanspreekpunt. 
 
Kleine Kerkenraad 
 
De kleine kerkenraad (KKR) wordt gekozen uit de zittende ambtsdragers en vormt het dagelijks 
bestuur van de kerk. Zij is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad. De samenstelling van 
het moderamen voor het seizoen 2021-2022 is als volgt (voor adressen zie ->kerkenraad)  

 
Preses Dhr. H. Wolfert  665341 06-15586494 
1e Scriba Dhr. R.O. Huising  483490 06-22482145 
2e Scriba Dhr. D. Wolfert  603848 

http://www.kerkomroep.nl/#/
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Predikant Ds. L.J. Lingen  482944 
Namens de ouderlingen Dhr. J.C. Wagner  611969 
Namens de jeugdouderl. Dhr. G.J. Lodder   847533 06-41675964 
Namens de diakenen            Mevr. M. den Hollander-Koert                               06-51063406 
Namens het college van 
kerkrentmeesters: 

 
Dhr. L. Oversier 

 
 06-22424660 

 

Nieuw Liedboek 
 

Vanaf 1 januari 2015 wordt er uit het Nieuwe Liedboek (“Zingen en bidden in huis en kerk”) 
gezongen. In de dienst worden de liederen getoond via de beamer. Een aantal exemplaren ligt in 
de kast in de hal van de kerk die u kunt gebruiken. Ook wordt gebruik gemaakt van andere 
liedbundels. 
 

Nieuwsbrief 
 

Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van actuele zaken binnen onze kerkelijke 
Gemeente. Bijvoorbeeld als iemand in het ziekenhuis ligt of als er iemand is overleden. 
Na aanmelding ontvangt u een e-mail waarin u nogmaals wordt gevraagd akkoord te gaan met 
Inschrijving, dit in verband met de wet op de privacy.  
Aanmelden kan via de website: www.emmauskerkmiddelharnis.nl of bij de scriba. 
 
Noodhulp 
 
In geval van een plotseling optredende noodsituatie binnen een gezin of anderszins is het mogelijk 
een beroep te doen op noodhulp.  
Contactpersonen:        Mevr. C.S. Gideonse-Dijkstra 
                                Kluut 40, 3245TC Sommelsdijk               
                                486328  c.s.dijkstra@planet.nl 
 

                                    Dhr. A.L. Hobbel 
                                Burg. Boumanplein 11, 3241 GB Middelharnis 
                                482417  a.hobbel@kpnplanet.nl 
 

Oecumenisch koor Goeree-Overflakkee 

 
Hierin zingt een groot aantal enthousiaste mensen vanuit de Emmaüskerk, Exoduskerk, 
Remonstrantse Kerk, gezamenlijke Katholieke Kerken, Hervormde Kerk Middelharnis en nog 
enkele andere kerken op Goeree Overflakkee. 
Alle stemsoorten zijn hierin vertegenwoordigd. Iedereen is welkom. Koorervaring is niét nodig. 
Dirigent is Henk Oosthoek . 
Plezier in zingen staat voorop. Meedoen aan de repetities staat altijd vrij, ongeacht of je aan een 
uitvoering wel of niet mee kan doen.  
Het koor zingt op projectbasis. Repetities zijn er alleen maar als er een optreden in het vooruitzicht 
ligt, dus niet standaard elke week. 
We repeteren dan op een aantal vrijdagavonden om 19.30 uur, wisselend in een ruimte van één 
van de diverse kerken waar oecumenische diensten worden gehouden. Er wordt geen contributie 

http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/
mailto:c.s.dijkstra@planet.nl
mailto:a.hobbel@kpnplanet.nl
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geheven maar per bijgewoonde repetitie-avond wordt één euro per persoon gevraagd als bijdrage 
in de kosten. Meer vrijblijvende info via het secretariaat  vanhuizenmarieke1@gmail.com 

Oecumenische werkgroep GO 
 

Vanwege Corona heeft de Oecumenische Werkgroep al bijna 2 jaar geen ativiteiten 
georganiseerd. Wanneer het mogelijk is en de aangesloten kerkgemeenschappen op één lijn 
zitten, willen we onze activiteiten weer voorzichtig gaan opstarten.  
Het doel van de oecumenische werkgroep is het bevorderen van eenheid en begrip tussen 
christenen op Goeree-Overflakkee. De werkgroep probeert voortdurend de oecumenische 
gedachte ingang te doen krijgen. 
Vertegenwoordigers van de deelnemende kerken (Hervormde Gemeente Exodus, Remonstrantse 
gemeente, Rooms Katholieke parochie van de Heilige familie - met de drie kerkwijken van 
Achthuizen, Oude- Tonge en Middelharnis - en Gereformeerde Emmaüskerk) vergaderen 
ongeveer 8x per jaar over gezamenlijke projecten en activiteiten. 
In de week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen wordt een oecumenische dienst 
gehouden in één van de deelnemende kerken. Zo ook op 4 mei, met dodenherdenking. Dan wordt 
aansluitend meegelopen in de stille tocht van het gemeentehuis van Middelharnis naar het 
herdenkingsmonument. 
In de Vredesweek, de laatste week van september, is er ook een oecumenische dienst. Voor de 
organisatie van deze diensten worden op ad-hoc basis vrijwilligers uit de deelnemende kerken 
gevraagd. 
In de Veertigdagentijd organiseert de oecumenische werkgroep 6 solidariteitsmaaltijden.  
Bij al deze activiteiten is iedereen hartelijk welkom! 
Bijeenkomsten georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep staan open voor iedereen. 
Informatie hierover kunt u lezen in de plaatselijke kerkbladen en de regionale pers. Voor vragen en 
opmerkingen kunt u een mail sturen naar de secretaris: Tonny den Boer, e-mail: 
tonny@ekoshop-sommelsdijk.nl 
                                

Organisten 

 
Bijna elke dienst wordt de gemeentezang begeleid en wordt passende muziek uitgevoerd op het 
orgel. De organisten binnen onze gemeente zijn: Anneke Abrahamse, Luud Barendrecht, Peter 
Jordaan en Bram van Rumpt. 
: organisten@emmauskerkmiddelharnis.nl 

 

Parkeren op de bestrating voor de ingang van de kerk 

 
Parkeren op de bestrating voor de ingang van de kerk is niet toegestaan in verband met het 
bereikbaar blijven voor hulpdiensten bij eventuele calamiteiten. Voor kerkgangers die moeilijk ter 
been zijn, is een 20-tal parkeerplaatsen dichtbij de kerk gerealiseerd. 
 

Predikant 

 
Het ambt van predikant wordt binnen onze gemeente vervuld door ds. L.J. Lingen.  
De pastorie is gevestigd:                  
 

mailto:tonny@ekoshop-sommelsdijk.nl
mailto:organisten@emmauskerkmiddelharnis.nl
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 Jacob Catsstraat 35, 3245 RH Sommelsdijk                                  
  482944 
 predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl                                            
   
                                      

Testament 

 
Zij, die bij testamentaire beschikking (dus bij de notaris) de kerk willen gedenken, worden eraan 
herinnerd, dat de juiste clausule hiervoor is: 
“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen drie maanden na mijn overlijden, 
zonder bijberekening van rente, aan de Gereformeerde Kerk te Middelharnis (bij de overheid 
bekend onder nummer 120206), een bedrag van: 
€. ………..(zegge: ………………………….) 
Wanneer het legaat voor een bepaald doel bestemd is, dan dient dit vermeld te worden, 
bijvoorbeeld: “Ten behoeve van de kerk, of ten behoeve van de diaconie, of ten behoeve van de 
zending” of een ander doel. 
 

Tuinverzorging 

 

De verzorging van groen en bodem wordt met veel enthousiasme uitgevoerd door de 
groenrentmeesters dhr. W. Stam en dhr. J. Hordijk. 

 
Verjaardagsfonds 

 
Elke jarige krijgt namens de kerk een felicitatie. De dames van het verjaardagsfonds komen bij u 
langs met een felicitatiekaart in een envelopje als u jarig bent. Vanwege de coronacrisis worden 
directe contacten zoveel mogelijk vermeden. De dames van het verjaardagsfonds mogen u daarom 
helaas niet persoonlijk de hand schudden. Als de dames u niet thuis treffen, stoppen ze de 
felicitatiekaart bij u in de brievenbus.  
 
Uw gewaardeerde gift voor het verjaardagsfonds kunt u: 
1. In het envelopje afgeven tijdens een kerkdienst; 
2. In het envelopje afgeven bij een vrijwilliger van het verjaardagsfonds; 
3. Overmaken op bankrekening NL50 RABO 0373 7350 14 van CVK Emmaüskerk Middelharnis 

onder vermelding van: ‘Verjaardagsfonds’; 
4. Overmaken via de Appostel-app. Klik op ´Geef aan Collecte of Doel’ en kies vervolgens onder 

‘Doelen’ voor: ‘Verjaardagsfonds’. 
 
Opbrengst 
Het bijeengebrachte geld wordt besteed aan: 
1. De wekelijkse bloemen in de kerk op zondag; 
2. Het liturgisch bloemstuk op bijzondere zondagen en bij bijzondere diensten; 
3. Het onderhoud van de tuin rond het kerkgebouw; 
4. Incidentele bijzondere projecten. 
 
Over de financiering van een bijzonder project heeft het verjaardagsfonds overleg met het college 
van kerkrentmeesters. Het project wordt uitgevoerd na overeenstemming over het initiatief. 
 

mailto:predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl
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De dames die actief zijn voor het verjaardagfonds zijn: 
Mw. M. de Bakker-van Wezel Mw. J.P. Jongejan-de Lignie 
Mw. A. de Gooijer-Grinwis Mw. C.J. Middelbos-Hulst 
Mw. M. Koster-van Rossum Mw. C. Poortvliet-Bienefelt 
Mw. N. Okker-Jebbari Mw. M.G. Tuk-van Vliet 
Mw. G.B.M. van Stee-van der Veer Mw. H.M. Wagner-van de Burgt 
Mw. J. de Vos-Kooiman  
 
De contactpersonen van het verjaardagsfonds zijn: 
mw. C.S. Dijkstra   (0187) 486328  c.s.dijkstra@planet.nl 
mw. G.A. van Seters-van Dis   (0187) 485858  trudyvanseters@gmail.com 
  

 

Vertrouwenspersoon     

 
Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van betrokkenen. Er is een 
geheimhoudingsplicht. De Emmaüskerk heeft op dit moment één gemeentelid benoemd als 
vertrouwenspersoon; dhr. Teus van Buuren,  06-47030715 of  teusvanbuuren@hotmail.com 
 
In de kerkdienst van 19 februari 2017 heeft dhr. Van Buuren geheimhouding beloofd als 
vertrouwenspersoon. De taak van een vertrouwenspersoon is om een luisterend oor te bieden aan 
leden van de kerk met problemen bij vormen van verslaving (vaak ook binnen het gezin of andere 
verbanden), hen indien nodig of gevraagd te begeleiden naar gespecialiseerde, professionele 
hulpverleners.  
Dat is geen gemakkelijke opdracht, maar de kerkenraad vindt dit toch de beste manier om de 
drempel zo laag mogelijk te houden voor gemeenteleden met problemen op dit gebied. Er wordt 
vaak over de problemen van verslaving gesproken, maar het probleem is dat diegenen die 
problemen hebben (of hun naaste familieleden of kennissen), het vaak verzwijgen of niet erkennen 
dat er een probleem is of gewoon de moed niet kunnen opbrengen naar iemand of een instantie 
toe te gaan. De vertrouwenspersoon heeft vanwege de werkkring de nodige ervaring en de 
mogelijkheden om contacten te leggen met de burgerlijke instanties, als de verslaafde dat wil. 
Alles is op basis van vrijwilligheid en met toestemming van de betrokkene.  
 
Een vertrouwenspersoon is een persoon binnen een bedrijf, school of kerk, bij wie men 
vertrouwelijke zaken kwijt kan. Vaak heeft dit betrekking op pesten, discriminatie, seksuele 
intimidatie, agressie of persoonlijke problemen. 
Een vertrouwenspersoon biedt vooral een luisterend oor, om daarna eventueel te helpen bij:  

• het verzorgen van eerste opvang van mensen die zijn lastiggevallen en die hulp en advies 

nodig hebben.  

• het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is. 

• de betrokkene informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures. 

• het desgewenst begeleiden, als iemand de zaak aan de orde wil stellen bij een 

klachtencommissie of leiding van een onderneming. 

• het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties. 

 

mailto:trudyvanseters@gmail.com
mailto:teusvanbuuren@hotmail.com
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Vrouwencontactgroep “Ora et Labora” 

 
Mogen wij ons even aan u voorstellen? Wij zijn een groep van 15 vrouwen, die elke tweede 
woensdag van de maand in de kerk bij elkaar komen. 
 
Op deze middag wordt door één van de leden een inleiding gehouden over diverse 
maatschappelijke onderwerpen waarbij de bijbel centraal staat. Na de pauze is er een vrije 
bijdrage. Op onze middagen sturen we een kaartje naar de zieken in het ziekenhuis of naar de  
langdurige zieken thuis. De verjaardagsbloemen van de kerk voor onze oudere gemeenteleden 
worden door ons bezorgd, wat altijd leuke contacten geeft.  
Kortom, we zijn een actieve vrouwencontactgroep en proberen zo ieder op onze eigen manier ons 
geloof te beleven en uit te dragen. ‘Ora et Labora’: ‘Bid en werk’. Nieuwsgierig geworden? Kom 
gerust eens langs op de 2e woensdag van de maand om 14.00 uur in de kerk. In de Bijblijver staat 
welk onderwerp er wordt behandeld. Het bestuur bestaat uit: 
 
Presidente: mw. J. van Eck-Lokker    p.eck@kpnmail.nl 

Vice-presidente: mw. M. de Klerk-Kooiman 
Secretaresse: mw. A. E. Grit-de Haas  anniegrit@chello.nl 
Penningmeester: 
Alg.adjunct: 

mw. A. de Vlugt-Oosterom 
mw. L. Mackloet-Neufeglise 
 

Website Emmaüskerk en Social Media Middelharnis  
  

De website van onze kerk(www.emmauskerkmiddelharnis.nl) bestaat al geruime tijd en is de 
drager van alle informatie, zowel van de tekst als de foto’s, video’s e.d.  
Op de homepagina heeft u toegang tot o.a.: 
   1. Nieuwste Bijblijver 
   2. Meest actuele agenda 
   3. Kerkdiensten van de komende zondag + volgende zondag incl. orde van dienst 
   4. Informatie over de binnenkort te houden avonden van Vorming + Toerusting 
   5. Laatste nieuwtjes 
                           
Facebook zien we als een middel om de gemeente en/of bepaalde doelgroepen in onze kerk actief 
te benaderen. De berichten zijn kort en actueel.  
De Website en de facebookpagina zijn publiek toegankelijke media.  
 

Het redactieteam verzorgt de plaatsing van berichten die onder verantwoordelijkheid van de 
desbetreffende commissie wordt opgesteld. Het redactieteam bewaakt de actualiteit van 
geplaatste berichten en stimuleert het gebruik van de Website en de Facebookpagina.   
 
Het redactieteam bestaat uit:  
Website       :     Ruud Huising 
Facebook    :      Sandra van Keulen en Daniel Huising 
e-mailadres :        redactie@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Technisch Beheerder : John v.d. Knaap.    website@emmauskerkmiddelharnis.nl 
                                                                    06-10567894 
 
 

mailto:p.eck@kpnmail.nl
mailto:anniegrit@chello.nl
http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/
mailto:redactie@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:website@emmauskerkmiddelharnis.nl
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De site wordt tevens onderhouden door: 
  
Ds. Leendert Jan 
Lingen v.w.b. predikant 

   predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl 
   482944 

Piet de Munck voor de 
commisise V & T 

   vormingentoerusting@emmauskerkmiddelharnis.nl 
  642419 

Ruud Huising  
scriba 

   scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl 
  483490  

  

Werkgroep Kerk en Israël 

 
Wegens het ontbreken van een vertegenwoordiger voor de Werkgroep Kerk en Israël, worden de 
doelstellingen zoveel als mogelijk behartigd door de Commissie Vorming en Toerusting. 
De doelstellingen zijn: 
- het stimuleren van bijbelstudie 
- het publiceren en informeren 
- het waakzaam zijn tegen groeiend antisemitisme 
- het organiseren van Israëlavonden en cursussen 
- het bevorderen van aandacht voor Israël in kerkdiensten (voorbede) en in catechese 
Volgens Ordinantie art.1.1. van de kerkorde van de PKN deelt de Protestantse Kerk in de aan 
Israël geschonken verwachting en is ze volgens art. 1.7 geroepen gestalte te geven aan haar 
onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. 
 

Werkgroep Symbolisch Bloemschikken 
 

In meerdere diensten staat er een symbolische (bloem)schikking op het liturgisch centrum. 
In de periodes van Eeuwigheidszondag tot Kerst en in de Veertigdagentijd tot Pasen geldt als 
basis de projecten van de KND en voor de Veertigdagentijd ZWO. Andere diensten zijn; Biddag en 
Dankdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Gemeentezondag en Oudjaar. (Hemelvaart en Oudjaar 
alleen wanneer de dienst in ons kerkgebouw is). 
 
Op de “wisselzondag van ambtsdragers” wordt er een schikking gemaakt van de boeketten die 
door het College van Diakenen wordt besteld. Uitgangspunt voor de schikking is het thema van de 
dienst of de schriftlezingen. 
 
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met symbolische bloemen en ander materiaal. 
Een korte uitleg van de schikking wordt doorgegeven aan de voorganger en er wordt een 
overzichtsfoto (en wanneer nodig ook een detailfoto) via de beamer getoond. Deze foto komt ook 
op de website (zonder of met uitleg). 
Wanneer dit mogelijk is wordt (een deel van) de schikking aan gemeenteleden geschonken. 
 
 bloemschikken@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

ZWO Commissie 

  

Wie zich in de kerk met Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) 

bezighoudt, is met de hele wereld bezig. Dit werk laat je niet los. In het werk van de ZWO gaat het 

om de relatie die wij als kerk in Nederland hebben met de rest van de wereld.  

mailto:bloemschikken@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Wat is ZWO? 
De ‘Z’ van ‘Zending’ 
In de Bijbel komen we op vele plaatsen oproepen tot zending tegen. Deze oproepen vinden we met 
name in het Nieuwe Testament. Jezus roept ook op tot zending. 
Bij zending denken veel mensen allereerst aan zendelingen die vanuit Nederland naar b.v. Zuid-
Amerika of Afrika worden uitgezonden. We vergeten dan vaak dat ook de kerk in Nederland ontstaan 
is door zending. Wij zijn zelf zendingsland geworden. En zending is een zaak geworden van alle 
kerken. Niet alleen wij zenden mensen uit, maar ook de kerken van overzee. Samen met alle kerken 
wereldwijd zijn wij verantwoordelijk voor onze taak, de zendingsopdracht uit Mattheüs 28: 19. 
 
De ‘W’ van ‘Werelddiaconaat’ 
Werelddiaconaat is een onderdeel van de diaconale opdracht van de gemeente. Het is de diaconale 
taak buiten de landsgrenzen. Het is duidelijk dat er in de wereld veel nood is. De kerk wil daar, in 
verbondenheid met andere organisaties en kerken, een bijdrage aan leveren. De uitgangspunten 
van het werelddiaconaat zijn Barmhartigheid, Gerechtigheid en Bevrijding.  
 
De ‘O’ van ‘Ontwikkelingssamenwerking’ 
Ontwikkelingssamenwerking omvat de steun aan ontwikkelingsprojecten in arme landen. Die kan 
door overheden of particuliere organisaties (waaronder kerken) gegeven worden. Wat moet er in 
en vanuit ons land aan politieke, sociale en economische veranderingen plaatsvinden waardoor de 
arme landen, en de mensen die daar wonen, echt verder geholpen worden? 
 
Wat zijn de taken van de ZWO? 

• De ZWO overlegt samen met de Diaconie over de collectedoelen  

• De ZWO besteedt aandacht aan de Veertigdagentijd 

• De ZWO ondersteunt de Paasgroetenactie van de Protestantse Kerk Nederland voor 
gedetineerden. 

• De ZWO verleent haar medewerking aan de zondagen van het Werelddiaconaat in februari 
en oktober 

• De ZWO besteedt aandacht aan de Adventstijd 

• De ZWO ondersteunt de Kerstgroetenactie van Ark Mission voor gedetineerden 

 
Leden van de commissie (per 1 september 2020): 
 

Voorzitter Alize Mulder 

Secretaris Gijs Aandewiel 

vanuit Diaconie Mariet Tuk 

overige leden Jacolien Mijs 
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Bankrekeningnummer (IBAN): NL75 RABO 0373 7124 48                                                                      
ten name van: Diaconie Protestantse Emmaüskerk te Middelharnis 
 
 

Zaalhuur en gebruik kerk 

 
Naast de reguliere kerkdiensten wordt onze kerk en overige ruimten regelmatig gebruikt voor 
diensten zoals begrafenissen, bruiloften en andere activiteiten. Dit gebruik vindt plaats zowel door 
leden van onze kerk, als niet-leden. Voor zaalhuur en bediening worden verschillende tarieven 
berekend, ook weer gesplitst naar leden en niet-leden. Alle bovengenoemde activiteiten vinden 
vooraf in overleg met de beheerder plaats. Zij beschikt over de tarievenspecificaties. 
 

Ziekenzalving 

 
In tijden van ziekte staat ons een leger van deskundigen ter beschikking: artsen, psychologen, 
psychiaters en maatschappelijke werkers. Daar zijn we heel erg dankbaar voor. Maar ook aan de 
christelijke gemeente zijn instrumenten gegeven door haar Heer, de Heelmeester aller 
heelmeesters: Woord, sacrament, gebed, zegen en bezoek én ziekenzalving (Jacobus 5: 13-18). 
Wie daarover informatie wil kan een handleiding krijgen bij de predikant. En wie ziekenzalving wil 
aanvragen, kan eveneens contact opnemen met de predikant of wijkouderling. 
 

Zomerzangavond 

 
In augustus 2016 is er gestart met 'ZomerZangAvonden'. Deze avond is georganiseerd door de 
PKN-kerken van Middelharnis en Sommelsdijk.  Dit zijn de Hervormde Gemeenten van deze twee 
plaatsen, de Emmaüskerk in Middelharnis en de Exoduskerk in Sommelsdijk. 
Dit alles krijgt een vervolg. Voor zover de coronarichtlijnen het toe laten, is er het voornemen een 
‘ZomerZangAvond te organiseren op vrijdagavond 1 juli 2022 in de Nederlands Hervormde Kerk 
van Middelharnis Informatie daarover is t.z.t. te vinden in 'de Bijblijver' en via eilandelijke media. 
Contactpersonen vanuit de Emmaüskerk in deze commissie zijn: Annemarie Boerema-van Wijk en 
Johan Keuning (voorzitter). 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2h62E-LfmAhUDCuwKHfQFA8UQjRx6BAgBEAQ&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwiUn4uD-LfmAhUG36QKHbVyDwoQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.detoren.net%252Fdetoren%252Fnieuws%252Ftwenterand%252Fzomerzangavond-grote-kerk-vriezenveen%26psig%3DAOvVaw0Gp_MDCZS2174Uapg57InI%26ust%3D1576509032315965&psig=AOvVaw0Gp_MDCZS2174Uapg57InI&ust=1576509032315965
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Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Middelharnis. 

 
Onze kerk is als afgescheiden gemeente tot reformatie gekomen in 1834. Later vond zij een plaats 
onder de “kruiskerk” per 25 maart 1863 en tot 1865 behorende tot de Van Oeveren-groep. Na de 
vereniging in 1869 was de naam Christelijke gereformeerde Gemeente en vanaf 1892 
Gereformeerde Kerk. Vanaf 1 mei 2004 luidt de officiële naam Gereformeerde Kerk te 
Middelharnis. Voorgangers in onze gemeente waren resp. is: 
 
Van: Tot: Naam: Overleden d.d. te: 
24-11-1839 13-06-1841 Ds. C.van der Meulen 23-08-1896 Grand Rapids 
Mei 1861 12-05-1869 Ds. W.C. Huijser 14-08-1892 Dirksland 
05-04-1868 02-07-1871 Ds. W.J.A. Notten 11-02-1914 Zeist 
26-11-1871 10-08-1873 Ds. W. Visser 07-02-1896 Urk 
31-01-1875 03-11-1878 Ds. J. Juch 03-02-1883 Harderwijk 
25-01-1880 06-08-1882 Ds. C.J.I. Engelbregt 08-10-1899 Delft 
18-05-1884 17-10-1890 Ds. P.v. Schaik 01-02-1916 Voorthuizen 
04-12-1892 01-09-1893 Ds. G.J. Weijenberg 12-12-1915 Veenwouden 
31-10-1897 01-10-1899 Ds. C.S. Boss 08-02-1924 Nunspeet 
03-12-1899 01-07-1908 Ds. C. Steketee 19-10-1910 Overschie 
05-12-1914 29-04-1928 Ds. C.v. Velzen 18-07-1939 Doesburg 
14-12-1930 15-11-1952 Ds. P.A. Zeilstra 13-09-1972 Sommelsdijk 
31-05-1953 01-03-1965 Ds. G.C. Muntingh 24-11-1966 Middelharnis 
05-09-1965 13-08-1978 Ds. P. Schravendeel 09-03-2013 Hellendoorn 
19-08-1979 31-03-1986 Ds. A.v.d. Waal   
07-09-1986 31-08-1992 Ds. W.J.v.d. Hoek   
01-03-1994 15-08-2000 Ds. H. Out   
01-09-2001  Ds. L.J. Lingen   
      

 

 

Overige activiteiten niet vallend onder de kerkenraad 

 

Gospelkoor In Touch 

 
'In Touch' is een interkerkelijk koor. Het koor staat onder leiding van dirigent Ad de Joode. Door 
het zingen van gospelliederen wordt de bijbelse boodschap uitgedragen. Dit wordt gedaan tijdens 
optredens en concerten, maar ook tijdens kerkdiensten.  
Lijkt het u/jou leuk om te zingen en te repeteren voor een optreden, kom dan gerust een keer 
luisteren en kijken. Elke donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur wordt er in de Exoduskerk, 
Dorpsweg 97 te Sommelsijk gerepeteerd.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via  info@gospelkoor-intouch.nl  
 

Onderwijs – CBS Bosseschool 

 
CBS Bosseschool, directeur Mevr. L. Heemskerk 
  Juliana van Stolberglaan 19 a, 3241 GL Middelharnis  
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   0187-484881    
   www.bosseschool.nl / info@bosseschool.nl  
      
Schoolvereniging: Vereniging ter bevordering van Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-
Overflakkee. De Bosseschool is onderdeel van: P.C. Scholengroep ‘Kindwijs’, Pascal 40 3241 MB 
Middelharnis  0187 484153  info@kindwijs.org 
 

 
Wereldwinkel Goeree-Overflakkee    
                              

 
 
Wereldwinkel Goeree-Overflakkee bestaat ruim twaalf jaar en is gevestigd in Middelharnis. 
Begonnen in een ruimte van de Emmaüskerk, daarna verhuisd naar een pand aan het Spuiplein 
en sinds juni 2010 is er een schitterende winkel op “d’n Diek” in Middelharnis. 
Het doel van de Wereldwinkel is om haar omzet te optimaliseren zodat producenten in armere 
landen met het inkomen dat zij verdienen een beter leven kunnen opbouwen. Een leven zonder 
armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. 
Ook willen we inwoners van Goeree-Overflakkee door deze producten aan hen te verkopen, 
in contact brengen met ontwikkelingslanden. Ieder product heeft een verhaal en de medewerkers 
van de Wereldwinkel informeren hier graag over. 
Het assortiment van de Wereldwinkel bestaat uit voedingsmiddelen (Max Havelaar producten 
zoals koffie, thee, chocolade, wijn) en handnijverheidsproducten van bijv. hout, zeepsteen, 
aardewerk. 
Er is een ruime, steeds wisselende collectie sieraden, speelgoed, woonaccessoires, wierook etc. 
aanwezig. Voor mooie geschenken en kerstpakketten kunt u ook bij de wereldwinkel terecht. 
Vanaf september 2010 is er een samenwerking tot stand gekomen met het praktijkonderwijs van 
de Christelijke Scholengemeenschap “Prins Maurits” te Middelharnis.  
Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk bij de wereldwinkel, neem dan contact met ons op. 
Wereldwinkel Goeree-Overflakkee, Zandpad 134 te Middelharnis 
www.goereeoverflakkee.wereldwinkel.nl 
 0187 470871 (tijdens openingstijden) 
 wwgoereeoverflakkee@gmail.com 
 
 
Ziekenhuizen 
 
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis  
Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland,  0187-607300 (www.vanweelbethesda.nl) 
 
Erasmus MC - Universitair Medisch Centrum Rotterdam  
Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam,  010-7040704 (www.erasmusmc.nl) 
 
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis www.adrz.nl 
locatie Goes, ’s Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, 088-1250000 
locatie Zierikzee, Koning Gustaafweg 2, 4301 NP Zierikzee, 088-1250000 

http://www.bosseschool.nl/
mailto:info@bosseschool.nl
mailto:info@kindwijs.org
http://www.goereeoverflakkee.wereldwinkel.nl/
mailto:wwgoereeoverflakkee@gmail.com
http://www.erasmusmc.nl/
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Albert Schweitzer Ziekenhuis www.asz.nl   
Locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaat 25, 3318 AT Dordrecht, 078-6541111 
 
Antes  
Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Portugaal, 088-3570700 
  
Sint Franciscus Gasthuis www.sfg.nl 
Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam, 010-4616161 
 
Ikaziaziekenhuis www.ikazia.nl  
Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam, 010-2975000  
 
Maasstadziekenhuis www.maasstadziekenhuis.nl  
Zorgboulevard, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam, 010- 2911911 
 
OZR Het Oogziekenhuis Rotterdam www.oogziekenhuis.nl  
Schiedamsevest 180, 3011 BH Rotterdam, 010-4017777  
 
Spijkenisse Medisch Centrum 
Ruwaard van Puttenweg 500, 3201 GZ Spijkenisse, 0181-658888  
  
IJsselland Ziekenhuis www.ysl.nl  
Prins Constantijnweg 2, 2906 ZC Capelle a/d Ijssel, 010-2585000  
 
Rijndam Revalidatiecentrum www.rijndam.nl 
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam 010-2412412 
 
 
Wooninstellingen 
 
Sjaloomzorg  
De volgende woonvoorzieningen vallen onder Stichting Sjaloomzorg. 
Het regiokantoor is gevestigd op Watertoren 20, 3247 CL Dirksland, 0187-609400 
 
Bestenwaerd, Essenlaan 101, 3247 GG Dirksland, 0187-895350 (sjaloom zorg) 
algemeen receptie 0187-895200 
 
Mauritshof, Irenelaan 13 A, 3247 AG Dirksland, 0187-605972 
 
De Stove, Stoofhoek 2, 3245 XR Sommelsdijk, 0187-895300  
 
Vollenhoven, Pieterstraat 14a, 3248 BH Melissant, 0187-601444 
 
Westplaat, Antoon Coolenstraat 136/138, 3245 MC Sommelsdijk, 0187-895320 
 
Willemshof, Willemshof 5, 3241 HA Middelharnis, 0187-895310 
   
 

http://www.asz.nl/
http://www.sfg.nl/
http://www.ikazia.nl/
http://www.maasstadziekenhuis.nl/
http://www.oogziekenhuis.nl/
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spijkenissemc.nl%2F&ei=3saKVM_gGM29PejXgOAD&usg=AFQjCNEChGoLhAzWDYcDWhxuWV7wn-OBuw
http://www.ysl.nl/
http://www.rijndam.nl/
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Overige wooninstellingen in Middelharnis  
 
Hernesseroord Zuidwester, Dwarsweg 40, 3241 LB Middelharnis, 0187-898888  
 
 
Zorginstellingen 
 
Ebbe en Vloed, ’t Getij 3, 3255 TG Oude Tonge, 0187-641844 
 
De Egmontshof, Frans Halsstraat 1, 3260 AC Oud-Beijerland, 0186-615100 
 
Nieuw Rijsenburgh, Sperwer 271, 3245 VP Sommelsdijk, 0187-488200 
 
De Vliedberg, Vliedberglaan 100, 3253 VT Ouddorp, 0187-685500 
 
Cornelia Allévo, Emil Sandströmweg 2, 4301 NW Zierikzee, 088-1102800 
 
Hospice Calando, Vivaldilaan 2-4, 3247 EE Dirksland, 0187-609147 
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Belangrijke gegevens 

 
Correspondentieadres: 
Gereformeerde Emmaüskerk, Postbus 133, 3240 AC Middelharnis 
 
Bezoekadres: 
Koningin Julianaweg 64, 3241 XC Middelharnis 
 0187 - 484395 
 
www.emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Diensten: 
Elke zondag om 10.00 uur  
 
Rekening 
NL50RABO 0373 7350 14 – C.V.K. Geref.Kerk Emmaüs Middelharnis 
 
NL75RABO 0373 7124 48 – Diaconie Emmaüskerk Middelharnis 
 
 
Beheerder 
Mevr. M. Bakker, Koolmees 123, 3245 TP Sommels 
 06-49642792 
 beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl 
                                                                                                    
Kerkelijk bureau (Ledenadministratie) 
Dhr. D.N. Boerema, Gedempt Kanaal 40, 3241 DA Middelharnis 
 603406 / 06-19641530 
 kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Predikant 
Ds. L.J. Lingen, Jacob Catsstraat 35, 3245 RH  Sommelsdijk 
 482944 
 predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
1e scriba 
Dhr. R.O. Huising, Elise van Calcarhof 2, 3245 LV Sommelsdijk      
 483490 
   scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl                     
 
2e scriba 
Dhr. D. Wolfert, Verdilaan 19, 3247 EB Dirksland 
 603848 
 
 
 gemeenteboekje@emmauskerkmiddelharnis.nl of  602475 

 

mailto:scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:gemeenteboekje@emmauskerkmiddelharnis.nl

