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Voorwoord van dominee Leen Jan Lingen 

 
Back to the basics 
 
We moeten terug naar de basis. Minder vergaderen, niet eindeloos fuseren, flexibele 
organisatie en accepteren dat er witte plekken zijn op de kerkelijke kaart. Dus: meer tijd steken 
in de core-business (kerntaken) van de kerk: gebed, bijbeluitleg, verstaanbare samenkomsten, 
discipelschap, missionair en diaconaal élan. Dat is kortweg het advies voor de kerk met het oog 
op de toekomst. 
En ik ben het daar mee eens. Waarom? Omdat dat altijd al de bedoeling is geweest. En omdat 
het in een seculiere wereld meer dan noodzaak is. Ook op het kerkelijke Goeree-Overflakkee. 
Ook in de Emmauskerk. We zijn wellicht en gelukkig geen witte en lege plek op de kerkelijke 
kaart, toch zullen we ons moeten richten op kerntaken. Daarvoor ben je namelijk ‘kerk’. Zie dit 
jaarboekje dan weer als een handreiking om die taken te blijven uitvoeren. 
Verbazingwekkend vind ik dat in een land waar de kerken leger worden, de liederenschat alleen 
maar groeit. Nogal wat bundels met honderden liederen hebben  in korte tijd het licht gezien. 
Dat toont in elk geval aan dat de lofzang gaande blijft. En dat geeft hoop! En dat doen wij ook. 
Een prachtig lied vind ik 216   
 
 
1.Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 
2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
 
Liedboek voor Huis en Kerk 
 
 
                                                                                                Ds. Leen Jan Lingen 
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Agenda 2016 

 
  1 januari Nieuwjaarsmorgendienst 
10 januari Viering Heilig Avondmaal 
17 januari Dienst Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee 
  7 februari Zondag van het Werelddiaconaat  
14 februari Eerste zondag van de 40-dagentijd  
  9 maart   Biddag voor gewas en arbeid 
13 maart Viering Heilig Avondmaal 
20 maart Palmzondag 
21 maart Avondgebed (Exoduskerk) 
22 maart Avondgebed (Emmaüskerk) 
23 maart Avondgebed (Exoduskerk) 
24 maart Witte Donderdag (Emmaüskerk) 
25 maart Goede Vrijdag (Exoduskerk) 
26 maart Stille Zaterdag Paaswake (Exoduskerk) 
27 maart Dageraadsdienst (Emmaüskerk) Pasen 
27 maart Pasen 
  
19 april Gemeente-avond 
  
  4 mei Dodenherdenking 
  5 mei Hemelvaartsdienst (Emmaüskerk) 
  8 mei Viering Heilig Avondmaal 
15 mei Pinksteren 
  
26 juni Stranddienst  (middag) 
  
10 juli Viering Heilig Avondmaal 
  
11 september Viering Heilig Avondmaal 
18 september Bevestiging nieuwe en afscheid vertrekkende ambtsdragers 
25 september Gemeentezondag/startzondag Vredesdienst 
  
  2 oktober  Israëlzondag 
  9 oktober  Zondag van het Werelddiaconaat 
  2 november Dankdag voor gewas en arbeid 
  6 november Viering Heilig Avondmaal 
20 november Laatste zondag van het kerkelijke jaar (Eeuwigheidszondag)  
27 november 1e zondag van Advent 
  
24 december  Kerstnachtdienst (22.00 uur) 
25 december Kerstmorgendienst 
31 december Oudjaarsdienst (Exoduskerk) 
 
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 een glas fris.  
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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 specifieke, de kerk 
betreffende doelen, welke nader worden aangekondigd via de website en de Bijblijver. 
De activiteitencommissie wordt gevormd door de volgende personen: 
Voorzitter:  Annie Grit 
Secretaresse: Miranda Groen 
Penningmeester: Jeanine van der Veer 
P.R.:   Anja van Huizen 
Crea  lid:  Marianne Tijl 
Crea  lid:  Douwina Maan 
activiteiten@emmauskerkmiddelharnis.nl         
 

Archief 
 

Vanaf 2004 worden alle bescheiden van de kerk bewaard in de archiefruimte van onze kerk. Alle 
archiefstukken van daarvoor (1835-2004) worden bewaard in het streekarchief van de I.S.G.O. te 
Middelharnis. Deze stukken zijn in 2011 opnieuw gerangschikt en opnieuw ingebonden, zodat 
deze onder goede omstandigheden bewaard blijven voor de toekomst. Alle secretarissen van alle 
geledingen van onze kerk worden verzocht hun notulen, correspondentie, enz. bij de archivaris in 
te leveren, want zij vormen het papieren 'geheugen' van onze kerk-werkzaamheden. 
U kunt alle papieren afgeven bij de archivaris van onze kerk, de heer Wim Poortvliet. 

Zwaluwstraat 40, 3245 VN Sommelsdijk; tel.48 63 14 / 06-12846366 of 

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 op maandag voor de gewenste zondag bij de scriba 
scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl bij voorkeur niet eerder! De scriba filtert deze berichten en 
zorgt er voor dat dat deze uiterlijk dinsdagavond 20.00 uur voor de gewenste zondag bij het 
BeamTeam zijn. Na dinsdagavond kunnen geen nieuwe berichten meer in de presentatie worden 
opgenomen! Het BeamTeam gaat dan namelijk al aan de slag met de presentatie. 
 
Het BeamTeam is voorbehouden het artikel in te korten bij veel tekst. Daarom beamerberichten zo 
kort mogelijk houden. Voeg eventueel een bijpassende afbeelding/foto toe met zoveel mogelijk 
pixels, liefst met een beeldverhouding 4:3. Gebruik de gekleurde achtergronden (kleuren kerkelijk 

mailto:archivaris@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:kerktaxi@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl
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jaar) van het BeamTeam bij een PowerPoint presentatie. Deze zijn op aanvraag beschikbaar. 
 

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 met de beamer en/of 
beamer pc aan het werk te gaan. 
 
De vulling van het liedbord met de tekst van de te zingen liederen en Bijbellezingen wordt 
eveneens door het BeamTeam verzorgd.  
 
Lid van het BeamTeam zijn: Teus van Buuren, John van der Knaap, André Krijger, Piet de Munck, 
Wim Stam, Peter Stienen en Frank van Wijck.  
 

Contactadressen: 
 

Scriba (aanlevering tekst voor vertoning via de beamer, zie boven) 
e-mail: scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

Piet de Munck (coördinatie)  John van der Knaap (techniek) 
e-mail: p.de.munck@chello.nl   e-mail: j.knaap@hccnet.nl  
 

Beheerder 

 
De functie van beheerder wordt in onze kerk uitgevoerd door dhr. A.A. (Bram) Grit en mevr. 
A.E.(Annie) Grit–de Haas.                                                                                                                                                            
Zij worden 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 beheerders 
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 beheerders/ koster. U  
kunt de beheerders bereiken via e-mail beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl of telefonisch 
0187-483253 of 06 -10599764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Beleidsplan 
 

Beleidsplan 2012 - 2016: “Onderweg naar Emmaüs” 
 
In 2012 is door de kerkenraad een beleidsplan vastgesteld tot 2016. In dit kalenderjaar zal er weer 
een nieuw beleidsplan moeten worden ontwikkeld voor de komende jaren. De kerkenraad hoopt 
op de komende gemeenteavond van 19 april 2016 dit nieuwe plan aan u te presenteren.  
 
 

 
 

mailto:scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:p.de.munck@chello.nl
mailto:j.knaap@hccnet.nl
mailto:beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Bezoekmedewerkers 
 

Al een aantal jaren zijn binnen onze gemeente in alle wijken 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. 
De gegevens van de bezoekmedewerkers zijn: 
 
Wijk NAW-gegevens Telefoon 
   
1 Mw. M.C. Gille-Verduijn, Stationsweg 16,   

 3241 EA Middelharnis 
 486625 

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

 487066 

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

 485154 
 

3 
 

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

 482776 

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

 489509 

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

 481918 

6 Vacant   

7 Dhr. J.A. Breen, Kluut 30,  
3245 TC Sommelsdijk 

 484337 

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

 484103 

8 Mw. J.M. Andries-de Bakker, Dabbestraat 71, 
3255 XB Oude-Tonge 

 643012 

9 Mw. M.J. Boerema-de Bruijn, Acacia 6, 
3247 DB Dirksland 

 603406 

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

 601205 

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

 483675 

10/11 Mw. C. Huising-Buijserd, Molenlaan 17, 
3245 CP Sommelsdijk 

 483490 

12 Mw. A.H. Dijkhuizen-Boer, Adoptieplein 16, 
3249 AB Herkingen 

 664401 

13 Mw. M.G. Tuk-van Vliet, Betje Wolffstraat 22, 
3245 RE Sommelsdijk 

 485458 
 

14 Mw. A.M. van Eck-Leenheer, Jacob Catsstraat 75,  
3245 RH Sommelsdijk 

 485746 
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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. Leen Jan Lingen en Onno Bal 
Het inleveradres 
voor de kopij is: 

 P.C. Hooftstraat 16, 3245 RJ Sommelsdijk of 
bijblijver@emmauskerkmiddelharnis.nl 

Verspreiders Rieneke Koster en Wim Sparreboom 
 

De Bijblijver wordt bij alle kerkleden thuis bezorgd. 
 

Bijzondere diensten  
 

Geboorte  
 
Bij een geboorte wordt u, namens de gemeente, bezocht en gefeliciteerd door de wijkouderling en 
de predikant. Zaken rondom het dopen en de doopdienst kunt u eveneens bespreken met 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 de dienst en de facetten daarom 
heen.  
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 
dinsdagavonden van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Emmauskerk.Voor informatie kunt u contact op 
nemen met de coördinator,Bram Grit, Koolmees 45 ,3245 TP Sommelsdijk 
 483253  cantorij@emmauskerkmiddelharnis.nl  
 

mailto:cantorij@gk-middelharnis.nl
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Collectemunten/biljetten 

 
Steeds meer gemeenteleden maken gebruik van collectemunten 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 (1% van het verzamel inkomen) 
kan men van deze giften, afhankelijk van het inkomen en leeftijd, 18 t/m  52 % als aftrekbare 
kosten opvoeren. (zie belastingschijven IB). 
De munten kunnen ook voor het verjaardagfonds en sprokkelmarkt gebruikt worden. Een 
bijkomend voordeel is het altijd beschikbaar hebben van gepast geld. 
We hebben munten van € 0,75 en € 1,00. De munten van € 0,75 worden per 100 stuks verstrekt 
en de munten van € 1,00 worden per 50 en 100 stuks verstrekt.  
Tevens hebben we collecte biljetten van € 5,- en € 10,-.  Het aantal dat hiervan per keer verstrekt 
wordt, kan op uw verzoek geregeld worden.                                                                    

Na de ochtenddienst in de kerk kunnen de munten verstrekt worden door Jaap Breen of Drewes 
Boerema. (als één van hun aanwezig is). De collectemunten en -biljetten kunnen eventueel 
worden besteld via collectemunten@emmauskerkmiddelharnis.nl. Als afgifte in de kerk niet 
uitkomt, dan kunt u de munten ook afhalen bij Drewes Boerema, Acacia 6, Dirksland, telefoon 
603406  of bij Jaap Breen, Kluut 30, Sommelsdijk,  telefoon 484337.  Betaling geschiedt via de 
bankrekening van de kerk op (SKG rekening NL97FVLB063.58.16.490). Door het gebruik van 
collectemunten/biljetten kunt u méér geven zonder dat het u extra geld kost! Maak optimaal 
gebruik van de ruimte die de ficus aan u en aan de kerk geeft. NB lege zakjes graag retour in een 
bakje van de kast in de entree.  Zijn er nog vragen naar aanleiding hiervan dan kunt u deze aan 
bovengenoemde personen stellen.                        

College van Kerkrentmeesters  
 

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiële (m.u.v. diaconale aangelegenheden) en 
stoffelijke zaken van de gemeente toe aan het college van kerkrentmeesters. Dit college bestaat 
uit de volgende leden: 
Voorzitter en lid MO Dhr. W.G. Potappel  483675 en 06-53446781 

 wgpotappel@hotmail.com 
 

Secretaris Dhr. H.D. Bijleveld  483466 
 huib.bijleveld@gmail.com 
 kerkrentmeester@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

Administrateur Dhr. C.J. Vermaat  480547 
 c.vermaat@upcmail.nl 
 

Administrateur VVB & Actie 
Kerkbalans 

Dhr. W.T. van Huizen 478165 
 w.vanhuizen@hetnet.nl 
 

Adviseur /Coördinator Dhr. J. Breen  484337 
 jaapbreen@gmail.com 
 

Penningmeester Mevr. A. de Wit  642022 
 aj.dewit@kpnmail.nl 

mailto:collectemunten@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:wgpotappel@hotmail.com
mailto:kerkrentmeester@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:c.vermaat@upcmail.nl
mailto:w.vanhuizen@hetnet.nl
mailto:jaapbreen@gmail.com
mailto:aj.dewit@kpnmail.nl
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Voorzitter, administrateur/boekhouder 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 zorg dragen 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 Emmaüskerk 

 
Het combo is een groep muzikanten die 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 de dinsdagavond van ca. 20u tot 22u. 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 - 0187-485948.  
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.   
Zij doet dit door: 
- het samenstellen van het rooster van de erediensten 
- de vormgeving en inhoud van de erediensten kritisch te volgen 
- de 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:  
Namens de gemeente: 
Voorzitter Jozien van der Veer 
Secretaresse (tevens postadres): Trudy van Zijp 
Jeugdouderling: Gerda van Stee 
Namens de diaconie: Leon Heij 
Namens de orgelcommissie: 
Namens de commissie liturgisch bloemschikken: 
Contact persoon koren 

Marco Koster 
Gerda Pulleman 
Anja Timmermans 

mailto:combo@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Overige Leden :                  Carina Koster,  Kees Visbeen 
 Bartha van Rumpt Leen Jan Lingen    
 eredienst@emmauskerkmiddelharnis.nl                                                                                            
Toegevoegd voor preekvoorziening 
preekvoorziening@emmauskerkmiddelharnis.nl 

Ella de Wit 
 
 

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 comissie schenkt ook aandacht aan thema's rond Kerk en Israel. 
 
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 wil 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.eck2@kpnmail.nl 
Carina Koster (secretaris)                                          cakosje@hotmail.nl  
ds. Leen Jan Lingen                                                  ljl@planet.nl. 
Ineke Bakker                                                             cebakker28@kpnmail.nl 
Gré Bakker                                                                grebakker6@hotmail.com  
Corrie de Wolf                                                           corriedewolf@hetnet.nl  
Piet de Munck                                                            p.de.munck@chello.nl 
 
U kunt ons bereiken via emailadres vormingentoerusting@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
 

 
 

mailto:eredienst@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:cakosje@hotmail.nl
mailto:ljl@planet.nl
mailto:cebakker28@kpnmail.nl
mailto:p.de.munck@chello.nl
mailto:vormingentoerusting@emmauskerkmiddelharnis.nl
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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 voor het seizoen 2015/2016: 
Wijk Naam Taken 

 
10 + 11  Dhr. J. Groen 

602475 
jan@groen-support.nl  
 

Voorzitter,  
Lid moderamen, Ouderendiaconaat (o.a. 
seniorenreisje),  Lid Christelijk Speciaal Onderwijs 
 G-O, Contact persoon noodhulp, Contact persoon 
autovervoer 
 

1 + 2 Dhr. C. van Heemst 
652470 
cogema@kpnmail.nl 
 

Penningmeester 
Lid werkgroep Thalheim, contact persoon noodhulp 
 

3 + 4 Dhr. W.J. Andries 
643012 
wim.andries@autokievit.nl 
 

Secretaris 

6 + 7 Dhr. L. Heij 
 482718 
l.heij5@chello.nl  
 

Viering Heilig Avondmaal in Nieuw Rijsenburgh, 
Contact- persoon rouw- en trouwdiensten, Lid 
commissie eredienst, Kerkwebradio, 
 

8a en 8b Dhr. A. Osseweijer 
486783 06-33642463 
a.osseweijer@kpnplanet.nl 

Lid werkverband gezamenlijke diaconieën G-O,  
Kerstviering woonvoorzieningen, Contactpersoon 
verjaardagsfonds,  
 

9 + 12 Mevr. H. de Jong-van der Blom 
651826 
famcdj@gmail.com 
 

Vertegenwoordiger in raad van advies van de 
stichting thuiszorg (Careyn), contactpersoon 
vrouwen-contactgroep, Contactpersoon overleg 
veldwerker, Vieringen Heilig Avondmaal in Nieuw 
Rijsenburgh 
 

5, 13 en 
14 

Dhr. G.W.J. Aandewiel 
483979 / 06-11208633 
gijs.aandewiel@gmail.com 
 

Administrerend diaken, lid Z.W.O. commssie 

 
 
 

Dhr. C.J. Visbeen 
478522 / 06-10848292 
keesjanvisbeen@hotmail.com  

Jeugddiaken, lid JWC, penningmeester JWC,           
PKN sportavond 

 
SOK = samenstelling opbouw en kenmerken kerkelijke gemeente. Dit is een overzicht dat 
tweejaarlijks i.s.m. het Kerkelijk bureau en college van kerkrentmeesters wordt opgesteld.  
 
Naast het werk dat door het college van diakenen gedaan wordt, valt een tweetal commissies 
onder haar verantwoordelijkheid, te weten:  



                                                   Blz.     13 
 
 
 

de werkgroep Thalheim en de Z.W.O. commissie. 
Ook zijn er namens het college van diakenen verschillende vertegenwoordigers in het 
diaconaleveld werkzaam, te weten: 
Mw.G. Baart-Roskam (stichting Vrienden van de Woonvoorzieningen) 
Dhr. R. de Waard (commissie geluid) 
Mw. A. Van der Groef (diensten anders begaafden) 
Voorts zijn er twee gemeenteleden met een “speciale opdracht” actief in onze kerk voor de leiding 
van de diensten tijdens de viering van het Heilig Avondmaal in verzorgingstehuis “Nieuw 
Rijsenburgh” 
Het zijn: De heer J. Keuning, Tureluur 5, 3245 TH Sommelsdijk 
                De heer A. Krijgsman, J. v.d. Vondellaan 66. 3245 RA Sommelsdijk 
                     De heer A. den Boer, Koninginnelaan 6, 3245 XL Sommelsdijk 
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. 
 

Evangelische liedbundel / Nieuwe Liedboek 
 

Vanaf 1 januari 2015 wordt er zowel in de morgendienst als in de middagdienst uit het Nieuwe 
Liedboek (“Zingen en bidden in huis en kerk”) gezongen. In de morgendienst worden de liederen 
getoond via de beamer en in de middagdienst vanuit de bundel zelf. Als u nog geen bundel heeft, 
dan kunt u deze vanuit de kast in de hal van de kerk gebruiken. Maar u kunt hem ook zelf in de 
boekwinkel kopen. Incidenteel zal er ook nog gezongen worden uit de Evangelische Liedbundel. 
Een aantal exemplaren ligt in de kast 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 te voren 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.  roeltjeapm@hotmail.com 

geluid@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

Gereserveerde plaatsen 
 

Degene die door bijzondere omstandigheden een gereserveerde plaats tijdens de erediensten 
willen hebben kunnen deze reserveren bij de beheerders. 
Via e-mail beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl  of telefonisch  0187-483253 of 06-10599764 
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. 

 

mailto:roeltjeapm@hotmail.com
mailto:geluid@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:beheerders@emmauskerkmiddelharnis.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilvebXy-3JAhXHPQ8KHRW3Bn4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fgraverenshop.nl%2Ftafelborden.htm&psig=AFQjCNGPauOz64nTmvHGUXHUESX5-7qOVg&ust=1450809155924201
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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. (max op A3 formaat) 
(Afschriften van) geboortekaartjes en trouwkaarten. 
In de kasten in de hal treft u naast de liedboeken, folders en brochures van verschillende 
organisaties aan. 
 

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 (Emmaüs)kerk 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:  
mw. M. Jordaan-de Wit   0187-483526 
 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 voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben. 
Jeugdwerk verzorgen we specifiek via: kindernevendienst, tienerdiensten, catechese en GJV en 
indirect via jeugdactiviteiten als jeugdclubs, 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 
Voorzitter:            Gerda van Stee, jeugdouderling (Join Inn en midwinterfeest) 
Secretaris en notuliste:    Josée en Marijn Wegman, jeugdouderling (Walk Inn, Kindernevendienst) 

mailto:annetstruik@hotmail.nl
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Penningmeester :           Kees-Jan Visbeen, jeugddiaken (JWC en overige) 
Jeugdouderling:               Marianne Tijl (Talk Inn, GJV en contact Exodus Kerk) 
 
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 Rieneke Koster, tel. (0187) 487066. 
 
Kindernevendienst 
Elke week, tijdens de zondagmorgendienst, is er kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 
t/m 6 en om de andere week voor groep 7 en 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, bel naar Tanja Moelker tel. (0187) 605513 
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 beleeft. 
 
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 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. 
 

mailto:kindernevendienst@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Voorzitter: Leon Moelker tel: 605513 
Secretaris: Paula de Blok tel: 844039 
Penningmeester: Annemarie Visbeen tel: 478522 
 

 
Tienerkerk 
Zit je op de middelbare school en ben je nog geen 16 jaar, dan ben je iedere maand van harte 
welkom bij de Tienerdiensten die gehouden worden in de Bosseschool. 
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 ons bezig houden. 
Verder luisteren we muziek waarvan we hopen dat die jullie aanspreekt en spelen we het 
stellingen spel. Het zijn vieringen waarbij jullie ook wat in te brengen hebben en waarin je actief 
bezig kan zijn. 
Lijkt het je leuk dan zien we je graag. De data staan in de Bijblijver. 
Wil je meer weten bel gerust Bettine Admiraal, tel. 0187-841841 of Grisalda Bijsterbosch, tel. 06-
51647498  
 
Walk-Inn 
De Walk-Inn is voor jongens en meisjes van 12 tot en met 15 jaar en vindt om de drie weken 
plaats op een vrijdag en je doet ontzettend leuke dingen! 
We beginnen dan om 20:00 uur en het duurt meestal tot ongeveer 22:00 uur. 
We organiseren diverse avonden. Zo organiseren we o.a. Quizavonden, gezamenlijke 
sportactiviteiten, bioscoopavond, Games/Wi-avond, speurtochten en nog veel meer! 
De kosten voor een normale avond zijn altijd € 1,00. Als we iets speciaals gaan doen, zwemmen of 
bowlen bijvoorbeeld, dan is het altijd 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 en 
op de website van de Emmaüskerk kun je lezen wanneer er een avond georganiseerd wordt. Ook 
wordt er 2 weken van te voren een e-mail rond 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? Dan kun je gerust bellen naar: Cor Jan de Jong 651826 
of mailen: 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 kamp weekend worden er veel sportieve dingen gedaan. 
Voornamelijk groepsactiviteiten zoals een dropping, zeskamp, fruitellaspel, nachtspel, vossenjacht, 
speurtocht en vele andere dingen. 
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 meestal 20 euro. Je bent dan een heel weekend 
onder de pannen. 
Voor meer informatie over de jeugdkampweekenden kun je altijd bellen met Daniël Huising. tel. 
(0187) 664945 of Marijn Wegman tel. 06-12404111. 
Mailadres: jeugdkamp@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Talk-Inn 
Samen met de hervormde Exodus gemeente te Sommelsdijk wordt er jeugdcatechese gegeven 
voor 12 tot 16-jarigen (klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs). De catechese wordt gegeven in 
projectvorm! 

mailto:walkinn@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:jeugdkamp@emmauskerkmiddelharnis.nl
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In een seizoen worden drie blokken georganiseerd met verschillende thema's. 
De avonden bestaan uit verschillende werkvormen. Tijdens een project van drie avonden wordt 
een thema verkend, uitgediept en verwerkt. 
 
Jongeren krijgen voor aanvang van blok één 
 een persoonlijke uitnodiging. 
 
Voor Info kun je contact opnemen met 
mevr. Kirsten Huising-Wolfert 
tel. (0187) 664945 
 
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 iedere avond 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 19:45 in het GJV-honk of 
neem contact op met iemand van de GJV! 
 
Bezoek ook onze website: www.gjvmiddelharnis.nl 
 
Contactgegevens GJV-bestuur: 
Koen Jongejan  voorzitter                    koen@gjvmiddelharnis.nl (06 21 21 02 56) 
Marijn van Biert  vice-voorziiter            marijn@gjvmiddelharnis.nl                                            
Thijs van der Zaan  secretaris              thijs@gjvmiddelharnis.nl                
Yorick Jordaan   penningmeester        witwassen@gjvmiddelharnis.nl 
Lotte de Voogd van derStraten            actiediaconaal@gjvmiddelharnis.nl 
Activiteiten en diaconale commissie                                                                                      
gjv@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Overige (buitenkerkelijke) activiteiten 
 
EO-Jongerendag  
Flevofestival  
Jeugduitje (even jaren) 
Jongerenreis naar Taizé 
 
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 
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. Leen Jan Lingen 0187-482944 ljl@planet.nl 

mailto:actiediaconaal@gjvmiddelharnis.nl
mailto:ljl@planet.nl
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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 ver 
              wachten. 
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  

met de hele Christelijke gemeenschap wordt gedeeld.  
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Kascontrolecommissie 

 
Op de gemeenteavond (dinsdag 19 april 2016) leggen de boekhouders van de kerk en de 
diaconie aan de gemeente verantwoording af van het gevoerde financiële beleid. De jaarcijfers 
worden voorafgaand aan de gemeenteavond, gecontroleerd door een tweetal gemeenteleden. 
Deze gemeenteleden worden door de kerkenraad aanbevolen en op de gemeenteavond door de 
 aanwezige leden gekozen. Tijdens de gemeenteavond verklaren deze controleurs of aan de  
boekhouders décharge kan worden verleend (en dus ook aan de kerkenraad, want die is  
eindverantwoordelijk).  
Voor het boekjaar 2015 bestaat deze controlecommissie uit de volgende leden: 
de heren H. Wolfert en L. Saarloos en als reserve de heer J.C. Boeter.  
In 2016 zal de heer Boeter de heer Wolfert opvolgen, zodat er een nieuwe reserve gevonden moet 
worden. 
Heeft u interesse en een financiële achtergrond, neem dan contact op met de scriba voor 1 april 
2016. 
 

Kerkelijk bureau 

 
. Het kerkelijk bureau is de ledenadministratie van de kerk. Het bureau zorgt dat alle wijzigingen in 
het ledenbestand bijgehouden worden. Het verzoek is om wijzigingen (mutaties) in de 
gezinssituatie zo spoedig mogelijk door te geven aan het kerkelijk bureau. 
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 
- niet tot onze kerk behorende gezinsleden 
- geboorte (bijv. geboortekaartje i.v.m. de juiste vermelding van de volledige namen en 

roepnaam) 
- verhuizing 
- op zichzelf gaan wonen (bijv. studeren, zie toelichting) 
- aanvragen voorkeurlidmaatschap, zie toelichting 
- verzoek tot uitschrijving. 
-  

 
Student 
. Een student die op kamers gaat, wordt automatisch overgeschreven naar de dichtstbijzijnde 
(gereformeerde) PKN kerk in zijn/haar nieuwe woongemeente. Als de student bij ons lid wil blijven, 
dan zijn er twee mogelijkheden: 

- De student dient een voorkeurlidmaatschap aan te vragen bij deze kerk waarheen hij/zij 
automatisch naar overgeschreven is. 

- Of de student mailt ondergetekende een e-mail met daarin de volgende gegevens: 
o Voornamen 
o Achternaam 
o Adres, postcode en woonplaats 
o Geboortedatum 
Het kerkelijk bureau kan dan in het kerkelijk register opzoeken waar de student staat 
ingeschreven en een verzoek indienen om weer overgeschreven te worden naar de 
Emmauskerk in Middelharnis 
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Voorkeurlidmaatschap 
Er zijn verschillende manieren om een voorkeurslidmaatschap aan te vragen. Deze zullen 
hieronder uitgelegd worden: 

- Als huidige leden verhuizen naar een andere plaats dan Middelharnis, blijven zij niet 
automatisch lid. Indien zij lid willen blijven, dan dienen zij een voorkeurlidmaatschap aan 
te vragen bij de (gereformeerde) PKN kerk waarheen zij automatisch overgeschreven 
zijn (dichtstbijzijnde kerk gezien vanuit de nieuwe woonplaats). 

- Als er nieuwe leden ingeschreven willen worden, die woonachtig zijn in of buiten 
Middelharnis dienen zij een voorkeurlidmaatschap aan te vragen bij de PKN-gemeente 
waar zij op dat moment lid zijn. 

- Of het nieuwe lid mailt ondergetekende een e-mail met daarin de volgende gegevens: 
o Voornamen 
o Achternaam 
o Adres, postcode en woonplaats 
o Geboortedatum 
Het kerkelijk bureau kan dan in het kerkelijk register opzoeken waar het nieuwe lid staat 
ingeschreven en een verzoek indienen om overgeschreven te worden naar de 
Emmauskerk in Middelharnis. 

 
Contact 
 
Het kerkelijk bureau is bereiken via e-mail of per telefoon. Uw vraag en/of mutatie zal zo spoedig 
mogelijk in behandeling worden genomen.  
Geef bij het aanvragen van een lidmaatschap zoveel mogelijk gegevens (ook van de andere 
gezinsleden), zoals onder andere: voornamen, roepnaam, achternaam, adres, postcode, 
woonplaats, geboortedatum, doopdatum, belijdenisdatum, trouwdatum. 
 
Dhr. D.N. Boerema 
Acacia 6 
3247 DB Dirksland 
Telefoon: 0187– 603406 
e-mail: kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl of d.n.boerema@upcmail.nl  
 

 
 
Overzicht van het ledenbestand tot en met 1 januari 2016: 
 

Statistieken 2014   Statistieken 2015  
     

Doopleden:     Doopleden:    
Man 203  Man 205 
Vrouw 193  Vrouw 198 
         
subtotaal  396  subtotaal  403 

Belijdende 
leden:    

Belijdende 
leden:   

Man 207  Man 214 
Vrouw 319  Vrouw 327 
         

mailto:kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:d.n.boerema@upcmail.nl
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subtotaal  526  subtotaal  541 

Ongedoopt 53  Ongedoopt 46 

Totaal 975  Totaal 990 

     
Geboren 13  Geboren 5 
Gedoopt 16  Gedoopt 9 
Belijdenis 
afgelegd 14  

Belijdenis 
afgelegd 8 

Ontvallen 6  Ontvallen 9 
Meegeregistreerd 28  Meegeregistreerd 13 
Blijkgever 6  Blijkgever 3 
     

 

Overig zijn de ongedoopten, blijkgevers en meegeregistreerden leden. 

 
Kerkenraad 

 
De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers, t.w.: predikant, (jeugd)ouderlingen, 
(jeugd)diakenen en het College van 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 voor 2015/2016 is: “Goede buren”. 
Om aan de gemeente verantwoording af te leggen, wordt er elk jaar een gemeenteavond 
gehouden. Voor 2016 zal dit zijn op: dinsdag 19 april 2016. 
 
De namen van de ambtsdragers, met de wijkindeling voor het seizoen 2015/2016, treft u hieronder 
aan: 

Predikant en lid MO Ds. L.J. Lingen 
Jacob Catsstraat 35 
3245 RH Sommelsdijk 

  482944 
  leenjanlingen@planet.nl 
 
 

Preses en lid MO Dhr. F.D. van Wijck 
Koolmees 31 
3245 TP Sommelsdijk 

 470255 
 f.d.vanwijck@hetnet.nl 
 
 

Scriba en lid MO Dhr. J.H. Alblas 
Zuiddijk 61a (nr 124) 
3255 LV Oude Tonge 

 642463 
  scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
 

mailto:leenjanlingen@planet.nl
mailto:scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl
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2e Scriba en lid MO Dhr. A. Krijgsman 
Joost v.d. Vondellaan 66 
3245 RA Sommelsdijk 

 484508 
  a.krijgsmanizn@upcmail.nl 
 
 

Ouderlingen:   

Wijk 1: 
 

Mw. M. Bakker 
Koolmees 123, 
3245 TP Sommelsdijk 

 664989 
  grebakker6@hotmail.com 
 

Wijk 2: 
 

Mw. G.A. van Seters-van Dis 
Merel 37 
3245 TS Sommelsdijk 
 

 485858 
  trudyvanseters@gmail.com 
 

Wijk 3: 
 

Dhr. A. Jelier 
Sperwer 141, 
3245 VP Sommelsdijk 

 603932 
  a.jelier@hetnet.nl 
 
 

Wijk 4: 
 

Dhr. L. Oversier en Mw.K. Jukkema 
Aagje Dekenstraat 22 
3245 RG Sommelsdijk 

 486736 
  loversier@kpnplanet.nl 
 
 

Wijk 5: Mw. E.C.D. Maliepaard-Vreugdenhil 
Essenlaan 15 
3241 BE Middelharnis 

 482776 
  ellen.maliepaard@hetnet.nl 
 
 

Wijk 6: 
Lid MO 

Mw. A.A. Krijgsman-Esselink 
Joost v.d. Vondellaan 66 
3245 RA Sommelsdijk 

 484508 
  ada.krijgsman@upcmail.nl 
 
 

Wijk 7: Mw. K.M. Mourik-Hoogerheide 
Pluvier 26 
3245 TE Sommelsdijk 

 486053 
  karinhoogerheide@upcmail.nl 
 
 
 

Wijk 7 Mw. C.M. Jukkema 
Aagje Dekenstraat 21 
3245 RG Sommelsdijk 
 

 486525 
  christinejukkema@gmail.com 

Wijk 8a 
 

Mw. G. Pulleman-Ras 
Zuiddijk 8 
3255 LW Oude Tonge 

 645100 
  Gerda.pulleman@xs4all.nl 
 
 

Wijk 8b 
 

Dhr. J. Arensman 
Prins Bernhardlaan 137 
3241 TA Middelharnis 

 482163 
  jarensman@zonnet.nl 
 
 

Wijk 9: 
 

Mw. C.E. Gebuijs-de Vrieze 
Hoflaan 40 

 470126 
  a.gebuijs@hccnet.nl 
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3241 GK Middelharnis  
 

Wijk 10/11: Mw. A. v.d. Groef-Struik 
Pr. Hendrikstraat 15 
3241 GR Middelharnis 

 482356 
  annetstruik@hotmail.nl 
 

Wijk 12: 
 

Dhr. A. Middelbos 
Schoolstraat 62 
3255 AV Oude Tonge 

 603852 
 a.middelbos@planet.nl 
 
 
 

Wijk 13  Mevr. P.G. Butter-de Lange 
Dubbele Ring 16 
3245 AD Sommelsdijk 

 06-14223047 
  petradlng@hotmail.com 
 
 

Wijk 14 Mw. A.M. Baars-Gierens 
Bekadeweg 50 
3245 LL Sommelsdijk 

 481858 
  a.baars15@kpnplanet.nl 

Jeugdouderlingen   
 
Lid MO 

Mw. G.B.M. van Stee-van der Veer 
Austinplein 5 
3249 BL Herkingen 

 669930 
  m.stee3@upcmail.nl 
 
 

 Mw. M.J. Tijl 
Juliana van Stolberglaan 8 
3241 GL Middelharnis 

 664585 
  tijlmarianne@gmail.com 
 
 

 Dhr. G.J.M. Wegman 
Hoflaan 61 
3241 GK Middelharnis 

 06-12404111 
  marijnwegman@gmail.com 
 
 

 Mw. J. Wegman-Kamerling 
Hoflaan 61 
3241 GK Middelharnis 

 06-10679048 
 joseewegman@gmail.com 
 
 
 

Ouderling-
kerkrentmeesters 

  

 
Voorzitter 
Lid MO 

Dhr. W.G. Potappel 
Pr. Willem Alexanderstraat 10 
3241 TD Middelharnis 

 483675 / 06-53446781 
  wgpotappel@hotmail.com 
 
 

Administrateur Dhr. C.J. Vermaat 
Reiger 26 
3245 TL Sommelsdijk 

 480547 
  c.vermaat@upcmail.nl 
 
 

Secretaris Dhr. H.D. Bijleveld 
Prins Clausstraat 15 
3241 TB Middelharnis 

 483466 
  huib.bijleveld@gmail.com 
 

mailto:joseewegman@gmail.com
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Diakenen:   
 

Wijk 8a en 8b 
 

Dhr. A. Osseweijer (voorzitter) 
Pimpelmees 3 
3245 TW Sommelsdijk 
 

 486783 06-33642463 
  a.osseweijer@kpnplanet.nl 
 
 

Wijk 3 en 4 Dhr. W.J. Andries (secretaris) 
Dabbestraat 71 
3255 XB Oude-Tonge 

 643012 
  wim.andries@autokievit.nl 
 
 

Wijk 1 en 2: Dhr. C. van Heemst (penningm.) 
Koninginnelaan 2 
3244 BG Nieuwe Tonge 

 652470 
  cogema@kpnmail.nl 
 

Wijk 6 en 7 Dhr. L. Heij 
Merel 35 
3245 TS Sommelsdijk 

 482718 
  l.heij5@chello.nl 
 
 

Wijk 9 en 12  
 

Mevr. H. de Jong-van der Blom 
Kerkring 16 
3244 AM Nieuwe Tonge 

 651826 
  famcdj@gmail.com 
 
 

Wijk 10 en 11 
Lid MO 

Dhr. J.Groen  
Oostelijke Achterweg 80 
3241 CM Middelharnis 

 602475 
  jan@groen-support.nl 
 
 

Wijk 5, 13 en 14 
 
 

Dhr. G.W.J. Aandewiel 
Rottenburgseweg 186 
3241 EG Middelharnis 

 483979 
  gijs.aandewiel@gmail.com 
 
 

Jeugddiaken Dhr. C.J. Visbeen 
Bilderdijkstraat 25 
3245 RB Sommelsdijk 

 478522 
  keesjanvisbeen@hotmail.com 
 
 

Notuliste Mevr. E. Schreuders-Visser 
Fr. V. Eedenstraat 19 
3245 RL Sommelsdijk 

 481314 
  els_schreuders@hotmail.com 
 

Kerktelefoon 

 

  

Er bestaat de mogelijkheid om thuis de kerkdiensten mee te beluisteren. Dit kan door zich te 
abonneren op de kerktelefoon/radio. Inlichtingen en aanvragen kunt u richten aan: 
 Leon Heij, Merel 35, 3245 TS Sommelsdijk. 

            482718 of 06-21941930 

             kerktelefoon@emmauskerkmiddelharnis.nl of   l.heij5@chello.nl 
 
Ook klachten over de kerktelefoon/radio kunt u melden aan bovenstaand adres. 
De kerktelefoon kan ook worden beluisterd via het internet (www.kerkomroep.nl) 
 

mailto:els_schreuders@hotmail.com
mailto:l.heij5@chello.nl
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Koffieschenk team 

 
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. 
We zijn met een team van 12 gezellige dames. 
Contactpersoon is: Gré Bakker, tel. 664989.  
 

Kopieerapparaat  

In de kerkenraadkamer staat een kopieerapparaat. Wie geen sleutel heeft en toch wil kopiëren, 
kan contact opnemen met de beheerder: mevrouw A. Grit - de Haas. 
 
Moderamen. 
 
Het moderamen 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 2015-2016 is als volgt (voor adressen zie->kerkenraad)  

 
Preses Dhr. F.D. van Wijck  470255 
Scriba: Dhr. J.H. Alblas  642463 
2e Scriba Dhr. A. Krijgsman  484508 
Predikant: Ds. L.J. Lingen  482944 
Namens de ouderlingen: Mevr. A.A. Krijgsman-Esselink  484508 
   
Namens de diakenen            Dhr. J. Groen                                 602475 
Namens het college van 
kerkrentmeesters: 

Dhr. W.G. Potappel  483675 

Namens de 
Jeugdouderlingen 

Mw. G.B.M. van Stee-v.d.Veer      669930 

                                              

Noodhulp 

 
In geval van een plotseling optredende noodsituatie binnen een gezin of anderszins is het mogelijk 
een beroep te doen op noodhulp. Een aantal vrijwilligers is beschikbaar voor tijdelijke hulp. 
Contactpersonen:        De heer C. v an Heemst, 
                                Koninginnelaan 2, 3244BG Nieuwe Tonge               
                                652470 cogema@@kpnmail.nl 
                                    De heer J. Groen, 
                                Oostelijke Achterweg 80, 3241 CM Middelharnis 
                                602475 jan@groen-support.nl 
 

 
Oecumenische werkgroep GO 

 
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 (de Gereformeerde Kerk Stad a/h Haringvliet, de 
Hervormde Gemeente Exodus, de Remonstrantse gemeente, de Rooms Katholieke parochie van 



                                                   Blz.     26 
 
 
 

de Heilige familie (met de drie kerkwijken van Achthuizen, Oude- Tonge en Middelharnis) en de 
Gereformeerde (Emmaüs)Kerk Middelharnis) 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.  
Elke eerste woensdag van de maand is er van 9.00 – 12.00 uur in de Remonstrantse kerk, 
Voorstraat 35 in Sommelsdijk een stiltecentrum ingericht.(Voor nadere informatie zie  
“Stiltecentrum”). 
Bij al deze activiteiten is iedereen hartelijk welkom! 
Cursussen en bijeenkomsten die door de deelnemende kerken worden georganiseerd,staan open 
voor iedereen. “Informatie hierover wordt verstrekt via de website van de OWGO www.owgo.nl, de 
kerkbladen en de streekpers. Voor  overige informatie, opmerkingen of vragen kunt u een email 
sturen naar de secretaris van de OWGO via info@owgo.nl.” 
Lid van de werkgroep vanuit onze gemeente zijn: 
Peter Stienen                                    : p.stienen2@chello .nl 
Tonny den Boer                                : tonny@ekoshop-sommelsdijk.nl 
 

Orgelcommissie 

 
De commissie is verantwoordelijk voor het orgel in de kerk en regelt 
de toegang tot en het gebruik van het orgel. 
Sinds september 2004 staat in de kerk een Domusorgel, namelijk het type Prestige-II. 
De piano, die in de kerkzaal staat, is eigendom van de COV Laudando. 
De organisten binnen onze gemeente zijn: 
Anneke Abrahamse, Luud Barendrecht, Peter Jordaan, Marco Koster, Bram van Rumpt, 
Rob Soeteman en Huub van Straten (twee vacatures). 
De leden van de orgelcommissie zijn: Luud Barendrecht, Marco Koster (twee vacatures). 
Voorzitter: Johan Keuning 
: organisten@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

Oud papier 2016 

 
Vanaf  2011 wordt het oud papier van alle inwoners van Middelharnis, Sommelsdijk, Nieuwe 
Tonge en Stad a/h Haringvliet via een blauwe mini container ingezameld met behulp van 
vrijwilligers van kerken en verenigingen. Onze kerk is hier ook bij betrokken. De containers worden 
1 keer per maand, op een vaste zaterdag per wijk, geleegd. Via de gemeente Goeree Overflakkee 
worden de data voor het legen van de containers per wijk jaarlijks gecommuniceerd. Van de totale 
opbrengst van het oud papier van Middelharnis en Sommelsdijk  krijgt onze kerk 3%, wat 
gebaseerd is op de berekening uit het verleden.  
Voor het legen van de minicontainers in wijk 13 moet onze kerk 6 zaterdagen per jaar 2 mensen 
leveren. Er zijn nog 9 leden van onze kerk die hierbij assisteren. Zij hebben allemaal een cursus 
gevolgd en veiligheidsschoenen en hesjes ontvangen. 

http://www.owgo.nl/
mailto:info@owgo.nl
mailto:p.stienen2@chello
mailto:tonny@ekoshop-sommelsdijk.nl
mailto:organisten@emmauskerkmiddelharnis.nl
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De inwoners van de andere dorpen zullen in hun eigen woonplaats een bestemming moeten 
zoeken. Grote hoeveelheden papier en karton, die niet passen in de minicontainer, kunnen alsnog 
bij de regionale milieustraat van de gemeente in een aparte papiercontainer gebracht worden. Ook 
die opbrengst gaat naar de verenigingen en kerken. 
 
Contactpersoon:  
jaapbreen@gmail.com 
tel  0187-484337 
oudpapier@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 i.v.m. eventuele 
calamiteiten zoals bereikbaarheid ambulance en brandweer. 
Als uitzondering hierop geldt het parkeren van de “kerktaxi auto`s” en voor auto`s waarvan de 
bezoeker net te voet de afstand oprit → kerkdeur kan overbruggen. 
 

Predikant 

 
Het ambt van predikant wordt binnen onze gemeente vervuld door ds. L.J. Lingen.  
De pastorie is gevestigd:                  Jacob Catsstraat 35 
                                             3245 RH Sommelsdijk                                  
                                     :  482944 
                                     : predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

Contact met Hervormde Exodusgemeente 

Al vele jaren zijn er goede onderlinge contacten tussen beide kerken. 
Deze contacten zijn mede zichtbaar in diverse activiteiten t.w.: 
- periodiek overleg tussen beide moderamina 
- catechese en clubwerk 
- invulling van de “Stille Week” 
- kanselruil 
- organiseren van vesperdiensten   
        De predikant van de Exodusgemeente is:                         De scriba is: 
        Ds. G. Silvis-Andringa en  Ds. R. Silvis,                            Mw. A.G. van Leersum-Jentink 
    Berkenhof 10                                                                 Fabiusstraat 18 
        3241 BA Middelharnis                                                       3248 AJ Melissant 
    (0187)-482494  silvi102@planet.nl                                info@exoduskerk.nl 
 

Stiltecentrum 

 
Iedere eerste woensdag van de maand bent u welkom in het Stiltecentrum in de Remonstrantse 
Kerk, Voorstraat 35 in Sommelsdijk. De kerkruimte is dan open van 9.00-12.00 uur. U kunt er 
binnenlopen als u behoefte hebt aan stilte, bezinning, gebed…. Er is gelegenheid om een lichtje 
aan te steken voor iemand waaraan u denkt vanwege blijde of verdrietige omstandigheden… 

mailto:jaapbreen@gmail.com
mailto:oudpapier@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Omdat in de kerkruimte vrijwel altijd een tentoonstelling is ingericht kunt u ook geheel vrijblijvend 
even binnenkomen en rondkijken. 
Er is van één van de deelnemende kerken van de Oecumenische Werkgroep Goeree-Overflakkee 
een gastheer/vrouw aanwezig. 
Contactpersoon: Anneke Jukkema-Niemeijer.  rjukkema@gmail.com 
 
 
 
 

Testament 

 
Zij, die bij testamentaire beschikking 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 iets dergelijks. 
 

Tuin- en terreinverzorging 
 

De vele activiteiten binnen de kerkmuren verdienen een inspirerende omgeving buiten de muren. 
Dat zou kunnen zijn door vrolijk ogende bloemen en fris groen.  
De verzorging van groen en bodem is opgedragen aan de Groenrentmeesters  J.J. van Seters, 
W. Stam en J.J.Hordijk. 
 

Verjaardagsfonds 

Elke jarige krijgt namens de kerk een felicitatie. Eén van de onderstaande dames komt bij u langs 
met een felicitatiekaart in een bruin envelopje. Als de dames u niet thuis treffen, stoppen ze de 
felicitatie bij u in de brievenbus. In het envelopje kunt u een bijdrage doen voor de kerk. U kunt het 
envelopje (gevuld) meegeven aan één van de dames of later in een kerkdienst in een collectezak 
deponeren.  
 
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 incidentele bijzondere projecten heeft het verjaardagsfonds overleg met 
het college van kerkrentmeesters. Als er overeenstemming is bereikt over een initiatief, wordt het 
uitgevoerd 
De dames, die actief zijn voor het verjaardagfonds zijn: 
 
Mw. M. de Bakker-van Wezel  

 
Mw. A.H. Dijkhuizen-Boer 

Mw. A.M. van Eck-Leenheer Mw. A. de Gooijer-Grinwis 

 

mailto:rjukkema@gmail.com
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Mw. J.P. Jongejan-de Lignie Mw. M. Kooistra-Pegels 
Mw. M. Koster-van Rossum Mw. C.J. Middelbos-Hulst 
Mw. C. Poortvliet-Bienefelt Mw. M.G. Tuk-van Vliet 
Mw. J.M. de Visser-Tange Mw. J. de Vos-Kooiman 
Mw. J.C. Vroegindeweij-Nelisse  

 
De contactpersonen van het verjaardagsfonds zijn: 
Mw. C.S. Dijkstra   486328  c.s.dijkstra@planet.nl 
Mw. G.A. van Seters-van Dis   485858   hvanseters@hetnet.nl 

 

Vertrouwenspersonen:     

In een kerkdienst in maart 2009 hebben Bettine Admiraal-Krijgsman en Johan de Vogel als 
vertrouwenspersoon hun geheimhouding beloofd. 
Wat is hun opdracht?  Wel, ze hebben de taak om voor leden van de kerk met problemen i.v.m.  
vormen van verslaving   ( vaak ook binnen het gezin of andere verbanden) een luisterend oor te 
hebben en 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 (of hun 
naaste familieleden of kennissen), die problemen hebben 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. We zijn heel blij dat twee jonge mensen uit onze kerk dit op zich willen nemen. Zij hebben 
vanwege hun werkkring 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.  
Vertrouwenspersonen zijn ook beschikbaar via e-mail:  j.de.vogeljr@gmail.com; 
b.admiraal@live.nl 
 

Vrouwencontactgroep “Ora et Labora” 

 
Mogen wij ons even aan u voorstellen? Wij zijn een groep van 22 vrouwen, die elke tweede 
woensdag van de maand in de kerk bij elkaar komen. 
 
Op deze avond 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 de jaarvergadering komt er meestal een spreker/spreekster over zijn of haar werk 
vertellen. 
Op onze avonden sturen we een kaartje naar de zieken in het ziekenhuis of langdurig zieken thuis. 
De verjaardagsbloemen van de kerk voor onze oudere gemeenteleden worden door ons bezorgd, 
wat altijd leuke contacten geeft.  
Tevens zijn we ook lid van de Protestantse Vrouwen Organisatie te Amersfoort, waar we 
gespreksmateriaal kunnen aanvragen en die jaarlijks een ontmoetingsdag hebben waar we 
meestal met enkele dames naar toe gaan. 
 
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 19.30 uur in de kerk. In de Bijblijver staat 
welk onderwerp er wordt behandeld.  

mailto:b.admiraal@live.nl
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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: mw. A. de Vlugt-Oosterom 
Algemeen adjunct: mw. L.J.C. Mackloet-Neuféglise  

 vrouwen@emmauskerkmiddelharnis.nl 

Website Emmaüskerk en Social Media Middelharnis  
  

De website van onze kerk bestaat al geruime tijd en is de drager van alle informatie, zowel van de 
tekst als de foto’s, video,s e.d. Op/via de homepagina vindt u/heeft u toegang tot o.a.: 
 
1. Nieuwste Bijblijver 
2. Meest actuele agenda 
3. Kerkdiensten komende zondag + volgende zondag incl. orde van dienst 
4. Informatie over de binnenkort te houden avonden van Vorming + Toerusting 
5. Laatste nieuwtjes 

adres/url website : www.emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

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       :     Corrie en Ruud Huising 
Facebook    :     Josée Wegman, Sandra van Keulen en Daniel Huising 
e-mailadres :      redactie@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Technisch Beheerder : John v.d. Knaap.    website@emmauskerkmiddelharnis.nl 
                                                                    470047 
De site wordt tevens onderhouden door: 
 
 
Ds. Leen Jan Lingen  
v.w.b. predikant 

   predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl 
   482944 
 

Piet de Munck voor de 
commisise V & T 

   vormingentoerusting@emmauskerkmiddelharnis.nl 
  642419 
 

mailto:p.eck@kpnmail.nl
mailto:anniegrit@chello.nl
mailto:vrouwen@emmauskerkmiddelharnis.nl
http://www.emmauskerkmiddelharnis.nl/
mailto:redactie@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:website@emmauskerkmiddelharnis.nl
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Werkgroep Kerk en Israël 

 
Wegens het ontbreken van een vertegenwoordiger (m/v) 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 beleggen van Israël avonden 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 meerder diensten staat er een symbolische  (bloem)schikking op het liturgisch centrum. 
In de periodes van Eeuwigheidszondag tot Kerst en in de 40-dagentijd tot Pasen geldt als basis de 
projecten van de KND en voor de 40-dagentijd 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 weggegeven aan gemeenteleden. 
 
 bloemschikken@emmauskerkmiddelharnis.nl 
 

Werkgroep Thalheim 
 

 

Sinds 1984 bestaan er contacten met de Evangelisch-Lutherse Kerk van Thalheim in het 
voormalige Oost-Duitsland. Deze kerk telt ca. 1.500 leden. Voorganger van deze gemeente is Pfarrer 

Weber. Het partnerschap krijgt gestalte in het gebed voor elkaar, de uitwisseling van symbolen, 
bezoeken over en weer en middels correspondentie, telefoontjes en faxen door individuele leden. 
 
Leden van de werkgroep Thalheim zijn: 
 
J. Keuning  contactpersoon vanuit de diaconie: C. van Heemst 
A.A. Krijgsman-Esselink  
G.A. v. Seters-v.Dis  0-duitsland@emmauskerkmiddelharnis.nl 

 

Z.W.O. Commissie 

  
Z.W.O. staat voor Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. De doelstellingen 

mailto:bloemschikken@emmauskerkmiddelharnis.nl
mailto:0-duitsland@emmauskerkmiddelharnis.nl
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van de commissie zijn als volgt verwoord: 
zoveel mogelijk gemeenteleden bewust maken van de getuigende en dienstverlenende taak van 
de kerk in de wereld, waarin welvaart en welzijn nog steeds ongelijk zijn verdeeld. 
Als kerk willen we de kerken daarginds helpen het Woord door te geven (=zending); hen helpen 
voor mensen ruimte te scheppen in hun wereld van armoede, honger, gebrek op velerlei terrein 
(=werelddiaconaat); hen tevens helpen wanneer ze opkomen voor mensen die onrecht wordt 
aangedaan en opkomen voor hen, die door de maatschappelijke structuren in de knel zitten 
(=ontwikkelingssamenwerking). 
De Z.W.O. werkt met kort- en langdurende projecten, waarover de gemeente regelmatig wordt 
geïnformeerd in de Bijblijver en in de door de Z.W.O. mede georganiseerde kerkdiensten op de 
zondagen voor het Werelddiaconaat en met Pinksteren. 
In 2016 volgt de ZWO, Kerkinactie met de 40-dagentijd campagne.  

Het thema is: "Ik ga. Zet een stap naar de ander" 
 

 
Nadere informatie volgt via de Bijblijver. 
 
De Z.W.O. vindt doelen voor de collectes die bestemd zijn voor het buitenlandse diaconaat. 
Tevens werkt de Z.W.O. mee aan de bewustwording en spaaractie in de veertigdagentijd. 
 
Met Pasen worden er paasgroeten verstuurd aan gevangenen in binnen- en buitenland. 
 
Leden van de commissie zijn: 

Alize Mulder (voorzitter) Bettine Admiraal-Krijgsman (secretaris) 
Jacolien Mijs Johan de Vogel 
Namens de diaconie: Gijs Aandewiel 
Bankrekeningnummer: 
NL50FVLB0635808218 
 

Postadres:            Bettine Admiraal-Krijgsman 
   Singelkade 96, 
    3241 DH Middelharnis 

Kaarten en postegels voor de zending:                 zwo@emmauskerkmiddelharnis.nl 
Dagelijks en zichtbaar is onze spaaractie van: 
alle postzegels die niet beschadigd zijn 
alle ansichtkaarten, dubbele kaarten, als ook o.a. Unicef-kaarten 
 

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 en . . . . . ziekenzalving (Jacobus 5: 
13-18). Wie daartoe informatie verlangt kan een handleiding krijgen bij de predikant. En wie 
ziekenzalving wil aanvragen, neme eveneens contact op met de predikant of wijkouderling. 
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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 

   
 
 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU85-Tzv7JAhWBWw8KHfbJASAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.sintmartinuspetegemleie.be%2Fvierende-gemeenschap&psig=AFQjCNG0WiPRvvnAg6idq-5posvZ60n4ig&ust=1451393954241235
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Overige activiteiten niet vallend onder de kerkenraad 

 

Amnesty International 
 
‘Amnesty International’ is een organisatie die zich overal ter wereld inzet waar mensenrechten 
worden geschonden. Door middel van missies en rapporten, publiciteitscampagnes en schrijfacties 
probeert ‘Amnesty’ er  

 

voor te zorgen dat gevangenen behoorlijk behandeld worden en dat 
mensen die om politieke redenen gevangen zitten een eerlijk proces 
krijgen of worden vrijgelaten. 
 
Groep Goeree-Overflakkee: 

 

Voorzitter: Mw. T. Hendriks 
Kranendijk 18 
3258 LJ Den Bommel 
 641671    tinekehendriks@hotmail.com 
Contactpersoon voor de Emmaüskerk  Middelharnis: Cees de Visser ,  483201 
Giro: NL57INGB0004357495  t.n.v. A.I.-groep 151 J. Verkerk, Sommelsdijk. 
Voor info via Internet: www.amnesty.flakkee.net 
 

Gospelkoor “In touch” 

 
'In Touch' is een interkerkelijk koor. Het koor staat onder leiding van dirigent Ad de Joode. Ze 
willen door het zingen van gospelliederen de bijbelse boodschap uitdragen. Ze doen dit tijdens 
optredens en concerten, maar ook vaak tijdens kerkdiensten.  
Lijkt het u / jou leuk om bij het koor te zingen, kom dan gerust een keer luisteren en kijken. Ze 
repeteren elke donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Exoduskerk, Dorpsweg 97 te 
Sommelsijk. 
Ze repeteren in Sommelsdijk, maar de leden van 'In Touch' komen uit de diverse dorpen van 
Goeree-Overflakkee. 
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met Marieke Davenne 
mariekedavenne@gmail.com 
 

Onderwijs – Bosseschool 

Bosseschool, uitgaande van de “Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Goeree-
Overflakkee te Middelharnis” 
Juliana van Stolberglaan 19 a, 3241 GL Middelharnis.  
0187-484881  www.bosseschool.nl  
  info@bosseschool.nl 
Directeur:  Dhr. L.Kraaijenbrink  
        Azaliastraat 20, 3251 CA Stellendam  
        0187-491615 
Directeur:      De heer A. Trommel, 
        Hofdijksweg 21. 3253 KC Ouddorp 
        0187-681311 
De Bosseschool is onderdeel van: Kindwijs Pascal 40 3241 MB Middelharnis Tel: (+31) (0)187 48 
41 53 E-mail: info@kindwijs.org 

http://www.amnesty.flakkee.net/
http://www.bosseschool.nl/
mailto:info@kindwijs.org
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Wereldwinkel Goeree-Overflakkee    
                              

 
Koop je een cadeau bij Wereldwinkel Goeree-Overflakkee, 
dan bied je kwetsbare jongeren uit de regio een kans om 
werkervaring op te doen en draag je bij aan een structurele levensverbetering 
van de makers van de producten”. 
 
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 tevens 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.  
De leerlingen en hun docenten runnen de winkel van maandag t/m donderdag, en op vrijdag, 
zaterdag en tijdens de schoolvakanties zijn er vrijwilligers aanwezig. 
Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk bij de wereldwinkel, neem dan contact met ons op. 
 
Wereldwinkel Goeree-Overflakkee 
Zandpad 134, Middelharnis 
www.goereeoverflakkee.wereldwinkel.nl 
tel: 0187 470871 (tijdens openingstijden) 
 
 wwgoereeoverflakkee@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.goereeoverflakkee.wereldwinkel.nl/
mailto:wwgoereeoverflakkee@gmail.com
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Ziekenhuizen. 

 
Van Weel-Bethesda Ziekenhuis www.vanweelbethesda.nl 
Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland, 0187-607300  
 
Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam) www.erasmusmc.nl  
- ’s Gravendijkwal 230, Postbus 2040, 3000CA, Rotterdam, 010-7040704 
- Locatie Sophia,  Wytemaweg 80, 3015 CN Rotterdam, 010-7040704   
- Locatie Daniël den Hoed, Groene Hilledijk 301, 3075 EA Rotterdam, 010-7040704 
 
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis www.adrz.nl 
-locatie Goes, ’s Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, 0113-234000. 
 
Albert Schweitzer Ziekenhuis www.asz.nl  
- Locatie Amstelwijck, Van der Steenhovenplein 1, 3317 NM Dordrecht, 078-6541111  
- Locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaat 25, 3318 AT Dordrecht, 078-6541111 

Delta Psychiatrisch Centrum www.deltapsy.nl  
Albrandswaardsedijk 74, 3172 AA Portugaal, 010-5031313  

Sint Franciscus Gasthuis www.sfg.nl  
Kleiweg 500, 3045 PM Rotterdam, 010-4616161 

Havenziekenhuis Rotterdam www.havenziekenhuis.nl  
Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam, 010-4043300  

Ikaziaziekenhuis www.ikazia.nl  Montessoriweg 1, 3083 AN Rotterdam, 010-2975000  

Maasstadziekenhuis www.maasstadziekenhuis.nl  
Zorgboulevard, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam, 010- 2911911 

M.F.C. Zuid-Hollandse Eilanden  
Goudesteinstraat 1, 3223 DA Hellevoetsluis, 0181-332033 

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 

 

http://www.erasmusmc.nl/
http://www.asz.nl/
http://www.deltapsy.nl/
http://www.sfg.nl/
http://www.havenziekenhuis.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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Wooninstellingen 

 
Sjaloomzorg  
De volgende woonvoorzieningen vallen onder de Stichting Sjaloomzorg het regiokantoor is 
gevestigd Watertoren 20, 3247 CL Dirksland, telefoon 0187-609400 
 
De Beukelaar, Juliana van Stolberglaan 58, 3241 GL Middelharnis, telefoon 0187-476866 
Elkersweide, Akelei 32, 3247 DD Dirksland, telefoon 0187-608411  
Mauritshof, Irenelaan 13 A, 3247 AG Dirksland 
Molenzicht, Molenzicht 85a, 3247 VB Dirksland, telefoon 0187-602075  
Refugium, Stoofhoek 2, 3245 XR Sommelsdijk, 0187-475050  
Salem, Voorstraat 14, 3247 CE Dirksland, 0187-608200 
Smalstad, Blauwstraat 21/27, 4695 CR St. Maartensdijk 
Vollenhoven, Pieterstraat, 3248 BH Melissant 
Westplaat, Antoon Coolenstraat 136/138, 3245 MC Sommelsdijk, telefoon 0187-486406 
Willemshof, Willemshof 5, 3241 HA Middelharnis, telefoon 0187-481798 
   
Overige wooninstellingen in Middelharnis  
 
Zuidwester/Hernesseroord, Oosthavendijk 30, 3241 LK Middelharnis, telefoon 0187-898888  
 
Bavo-Europoort.nl, Afd. Hobbemastraat 2, 3241 AD Middelharnis, telefoon 0187-487973    
 

Zorginstellingen 

 
Ebbe en Vloed, ’t Getij 3, 3255 TG Oude-Tonge, 0187-641844  
 
De Egmontshof, Frans Halsstraat 1, 3262 HD Oud-Beijerland, 0186-615100  
 
De Geldershof, Poldersweegje 2, 3247 KE Dirksland, 0187-602055 
 
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, 0111-439980  
 
Hospice Calando, Vivaldilaan 2-4, 3247 EE Dirksland, 0187-609147  
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Tot slot…… 

 
Voor u ligt het nieuwe gemeenteboekje. Ik hoop dat u er veelvuldig gebruik van kunt maken. 
Mocht het zo zijn, dat er onjuiste gegevens in staan of dat er iets uit kan of juist toegevoegd 
moet worden dan hoor ik dat graag.  
Ik ben bereikbaar  483490 of  
 gemeenteboekje@emmauskerkmiddelharnis.nl of corriehuising@hotmail.com 
 
Corrie Huising    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belangrijke gegevens 

 
Correspondentieadres: 
Emmaüskerk Middelharnis                 Postbus 133 
(Gereformeerde Kerk)                             3240 AC Middelharnis 
 
Bezoekadres: 
 Kon. Julianaweg 64, 3241 XC Middelharnis 
 484395 
 
Internet: www.emmauskerkmiddelharnis.nl 
 
Diensten: 
Elke Zondag:  10.00 uur en 17.00 uur 
 
    
Bank Rekening Ten name van: 
   
S.K.G. NL97FVLB063.58.16.490 C.V.K. Geref. Kerk, Emmaüs, Middelharnis 

mailto:gemeenteboekje@emmauskerkmiddelharnis.nl
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S.K.G. NL50FVLB063.58.08.218 Diaconie Protestantse Emmaüskerk, Middelharnis 
   
 
Beheerders 
De heer en mevrouw A.A. Grit-de Haas             Koolmees 45 
        3245 TP Sommelsdijk 
        483253, mob.06-10599764 
 
Kerkelijk buro (Ledenadministratie) 
  
Dhr.D.N. Boerema                          Acacia 6 
        3247 DB Dirksland 
        603406 
        kerkelijkburo@emmauskerkmiddelharnis.nl 
Predikant: 
Ds. L.J.Lingen                Jacob Catsstraat 35 
        3245 RH  Sommelsdijk 
        482944 
        predikant@emmauskerkmiddelharnis.nl 
Scriba: 
Dhr. J.H. Alblas                                           Zuiddijk 61 a (nr 124) 
                                                                                     3255 LV Oude Tonge 
        642463 
                  scriba@emmauskerkmiddelharnis.nl 
2e scriba 
Dhr.A. Krijgsman                                                      Joost v.d.Vondellaan 66, 
                                                                                      3245 RA Sommelsdijk 
                                                                                  484508 

 


