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‘Zie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het  

– heb je het nog niet gemerkt?’  

Jesaja 43:19 
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a. Inleiding 

“Samen bouwen”, deze naam kreeg dit beleidsplan van het Interkerkelijk Dovenpastoraat voor 

de periode 2013 - 2018.  

Die naam is niet voor niets gekozen. Want voor de CGK, de Protestantse Kerk en de NGK komt 

het als samenwerkende kerken aan op ‘samen bouwen’ aan een dovenpastoraat dat -met alle 

respect voor het verleden- toekomstbestendig is. Waar maar mogelijk zullen we de komende 

jaren dankbaar voortbouwen op al wat de jaren hiervoor is opgebouwd. Maar daarnaast mag 

er ook verbouw en nieuwbouw zijn. 

Op die manier ‘samen bouwen’, dat kan alleen maar in het besef dat we samen mogen bouwen 

op Jezus Christus als het fundament onder ons aller leven.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 1 Korintiërs 3 : 10 Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het 

fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, 11 want niemand kan een ander 
fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. 
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b. Het Interkerkelijk Dovenpastoraat 

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van verscheidene 

kerkgenootschappen. Dit samenwerkingsverband is door hen opgericht als een ‘hulpdienst’ 

voor kerken om het deelnemen van dove mensen aan (hun) kerkelijke gemeenten zo optimaal 

mogelijk te laten verlopen.   

Deze kerken vinden elkaar in het inzicht dat dove gemeenteleden vanwege hun 

doofheid een dermate eigen en specifieke benadering door de gemeenten vragen, dat 

bundeling van krachten noodzakelijk is.2 

Het IDP bestaat in een groeiende samenstelling vanaf 1971 en wordt sinds 30 mei 20133 

gevormd door de CGK, de NGK en de Protestantse Kerk. Namens en uit deze kerken vormt een 

team van dove- en horende leden, ondersteund door vier betaalde krachten, het IDP.  

Hier en daar sluiten geregeld -op regionaal of plaatselijk niveau- kerkelijke gemeenten van 

andere kerkgenootschappen zich aan bij dit samenwerkingsverband.  

Behalve het IDP geven ook andere kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen -

zoals bijv. de RKK4, Gereformeerde Gemeenten5, GKv6 en Evangelische Gemeenten7- 

specifieke aandacht aan hun dove gemeenteleden. Samen met het IDP zijn er op 

projectbasis goede vormen van samenwerking8 en vinden er kennismakingsgesprekken 

plaats. 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
 Stuwende kracht achter deze kerkelijke betrokkenheid op doven is o.a. de NCBD geweest. 

3
 Datum ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door de CGK, de Protestantse Kerk en de NGK. 

4
 Doof en Katholiek (www.facebook.com/Doofenkatholiek) 

5
 Dovenzorg Gereformeerde Gemeenten (www.dovenzorg.nl) 

6
 Pastorale zorg doven en slechthorenden (www.gkv.nl) 

7
 Bijvoorbeeld: Deaf Christian Fellowship Nederland (www.dcf-nl.nl)  

8
 Samenwerkingsprojecten zijn bijv. JocDay (Jongeren Christelijk Doven Day) en het ontwikkelen van nieuwe gebaren op het  

  gebied van geloof en kerk. 
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c. Doelstelling en verlangen 

Zoals hier boven onder b. al gesteld: het IDP is een ‘hulpdienst’ van kerken, bedoeld om het 

deelhebben van dove mensen aan deze kerkelijke gemeenten zo optimaal mogelijk te laten 

verlopen. Het IDP is daarbij enerzijds bemoedigend, ondersteunend en deskundigheid-

bevorderend bezig, anderzijds neemt het IDP zelf initiatief en geeft het een eigen invulling aan 

de kerkelijke betrokkenheid op dove mensen. 

  

Het onderliggende verlangen is dat zowel de communicatie van het Evangelie van Jezus 

Christus aan hen die doof zijn, als het bevorderen van de navolging van Jezus Christus door hen 

die doof zijn, ook in de toekomst binnen en door kerkelijke gemeenten plaats zal vinden.  

 

Onze inspiratie, bemoediging en kracht voor de toekomst ontlenen we daarbij aan woorden 

van de Here God zoals we die bijvoorbeeld vinden in Jesaja 43:19 ‘Zie, ik ga iets nieuws 

verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’  
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d. Dankbaarheid 
Het is een goed christelijk principe om ‘onze zegeningen te tellen’. Waar zijn we als IDP blij 
over, waar zijn we trots op, waar zijn we dankbaar voor? In willekeurige volgorde ver(tellen) we  
een aantal van onze zegeningen:   

- we zijn dankbaar voor al die kerkgemeenschappen 
waar het Woord zo verkondigd wordt in erediensten,  
Bijbelstudiegroepen, diaconaat en pastoraat dat ook zij 
die doof zijn het Woord kunnen ontvangen en verder 
kunnen verkondigen. 

- we zijn dankbaar voor zowel dove als horende 
gemeenteleden die zich steeds weer inzetten om de 
specifieke plaats van doven binnen de kerkelijke 
gemeenten onder de aandacht te houden. 

- we zijn dankbaar voor de groeiende samenwerking tussen kerkgemeenschappen. Dankbaar 

zijn we voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst uit 2013 tussen de CGK, de Protestantse 

Kerk en de NGK. Dit overschrijden van kerkgrenzen maken we als kerken maar weinig mee. 

Dankbaar zijn we dat daarin doven vooropgaan. 

- we zijn dankbaar voor het landelijk netwerk van dovenpastoraat waardoor dove 

gemeenteleden kerkelijk niet in een isolement hoeven te verkeren.  

- we zijn dankbaar dat we als IDP midden in de dovenwereld mogen staan – ook bij doven die 

nooit naar de kerk komen.  

- we zijn dankbaar dat horende werkers binnen het dovenpastoraat helemaal welkom zijn in de 

wereld van de doven en hun cultuur. 

- we zijn dankbaar voor de groeiende overeenstemming in de praktische invulling van het 

dovenpastoraat.  

- we zijn dankbaar dat -waar de maatschappij en de kerken met hen een verleden hebben van 

voor en over dove mensen besluiten nemen- er al jaren een gezonde groei plaatsvindt van door 

en met dove mensen kerk zijn.9  

- we zijn dankbaar voor alle geloof, hoop en liefde van allen die zich inzetten voor het 

dovenpastoraat.   

- we zijn dankbaar dat we zoveel kansen krijgen van God om dit werk te mogen doen. 

 

 

                                                
9
 Tegelijk groeit binnen de kerken en het IDP het besef dat -nog meer dan nu het  geval is- er naar een evenwicht gezocht 

moet worden tussen de cultuur en taal van doven en die van horenden. Waar nu de taal en de cultuur van horenden nogal 
eens ‘leidend’ is, zal waar maar mogelijk die van doven het eerste uitgangspunt zijn. 
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e. Uitdagingen 

Het IDP voelt zich geroepen om dat wat onder ‘dankbaarheid’ is gesteld te bewaren, te 

koesteren en te versterken. Dat alles met een open oog en hart voor het evangelie van Jezus 

Christus, de verlangens van dove mensen zelf en de mogelijkheden van de kerken in de tijd 

waarin wij leven.  

Over ‘de mogelijkheden van de kerken in de tijd waarin wij leven’ werd in 2007 in het vorige 

beleidsplan10 al gesteld dat de kerk het tij niet mee heeft en dat dit proces niet voorbijgaat aan 

het dovenpastoraat. Dit omdat het dovenpastoraat haar plek heeft temidden van bestaande 

kerkelijke verbanden en niet plaats vindt buiten de gemeenten.11 

Afnemen in aantal, kleiner worden als groep … hoe je het ook benoemt, het treft binnen de 

kerken ook hen die doof-zijn en hen die zich in willen en kunnen zetten voor het 

dovenpastoraat. Samen bouwen zou over pakweg 5 jaar voor een aantal IC’s ook zomaar 

samen afbouwen kunnen worden, omdat er te weinig dove kerkleden meer zijn in hun regio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10

 ‘Gehoor geven aan de toekomst’, een visie op de identiteit, de roeping en de toekomst van het Interkerkelijk 
Dovenpastoraat van de CGK en de PKN, blz. 3, B.1-3 
11

 Te noemen zijn bijv. afnemen van het geloof in een hogere werkelijkheid, afnemen van het traditionele christelijke geloof, 
afnemend kerkdienstenbezoek, vergrijzing van de kerkelijke gemeente, afnemende financiële mogelijkheden, sluiten van 
kerkgebouwen, een doorgaande marginalisering van het christelijk geloof en de christelijke gemeenschap. 
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f. Samen bouwen 

Natuurlijk mogen we over de neergaande trend (terecht) ons zorgen maken en bij tijd en wijle 

er ook heel verdrietig over zijn of ons moedeloos voelen.12 De vraag is tegelijk wel: hoe gaan 

we daar mee om?  

Één manier is: deze ontwikkelingen zien, aanvaarden en in de tijd die nog rest in en namens 

onze kerken er het beste van maken, met en voor allen die doof-zijn.  

Maar er is ook een andere manier! Niet zozeer afwachtend maar juist actief verwachtend!  

Een manier die uitstraalt: wij willen samen bouwen aan het dovenpastoraat van de toekomst! 

Wij willen samen respectvol omgaan met het oude en vertrouwde erfgoed van onze 

gezamenlijke kerken maar we durven ook te vernieuwen in alle openheid voor elkaar en voor 

het werk van de Geest van God onder ons …  zoals Jesaja 43:9 ons voorhoudt: ‘Zie, ik ga iets 

nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’ 

Vragenderwijs gesteld: Hoe gaan wij als IDP actief om met kerkelijk erfgoed waarvan her en der 

de draagkracht langzaamaan minder wordt?  Waar en hoe kunnen wij daarbij gestalte blijven 

geven aan de plaats die doven toekomt binnen onze kerken? Hoe kunnen wij ruimte bieden 

aan de wensen en verlangens van dove christenen, zeker ook die van nieuwere generaties? 

Waar doen we als dovenpastoraat er wijs aan om aan te haken bij nieuwe- en hoopgevende 

ontwikkelingen binnen onze kerken?  

Welke antwoorden we ook gaan geven, samen bouwen vraagt in ieder geval om een 

gezamenlijke passie en een liefde voor het dovenpastoraat die gekenmerkt wordt door 

fijngevoeligheid en helder inzicht waar het op aankomt. 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Natuurlijk zijn er binnen de kerk ook perioden van ‘oplevingen’ en groei en mogen we veel verwachten van het gebed en 
adequaat handelen van kerk en IDP, maar met bestaande trends zal ook altijd praktisch rekening gehouden moeten 
worden.  
13

 Filippenzen 1,9 
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g.  Beleidsvoornemens van het IDP 

Voor de helderheid zijn de beleidsvoornemens van het IDP onderverdeeld in drie categorieën: 

1. Houding van het IDP die de dovencultuur zichtbaar aanwezig laat zijn. 

2. Bestaand beleid van het IDP dat we willen koesteren en versterken. 

3. Nieuw beleid van het IDP dat we willen ontwikkelen en uitrollen. 

 

1.  Houding van het IDP die de dovencultuur zichtbaar aanwezig laat zijn 

Dit betekent: 

- in taalgebruik en omgang met elkaar zoveel mogelijk het uitgangspunt kiezen in de  

  ‘mogelijkheden, gewoonten, werkwijze en inbreng’ van dove mensen, bijv. in  

  vergaderingen, in kerkdiensten etc. ; 

- horenden bekend maken met de eigen manier van doen, kwaliteiten en  

  omgangsvormen van- en met doven; 

 

2. Bestaand beleid van het IDP koesteren en versterken 

Dit betekent: 

- individuele pastorale en diaconale aandacht voor doven en slechthorenden met en namens  

  de kerken blijvend behartigen; 

- versterken van de pastorale deskundigheid van betaalde krachten en vrijwilligers; 

- communicatie tussen IDP (IC’s) en kerken optimaliseren en uitbouwen; 

- de website / nieuwsbrief / folders etc. : van talig naar meer visueel omvormen;  

- creatieve aandacht voor de speciale doelgroep jongeren; 

- praktische vaardigheden in het gebruik van de NGT versterken; 

- praktische vaardigheden in het gebruik van de gebaren kerk en geloof versterken; 

- ervaringen met Youth-Alpha cursussen voor doven benutten voor onze Bijbelgroepen; 

- integratie NGK / contacten met GKV; 

- aandacht voor verdere verbreding (oecumene) van het IDP; 

- aandacht voor alles wat voortkomt uit veranderde personele invulling; 

- betrokkenheid kerken en kerkleden op hun dove leden aanwakkeren en warm houden;  

 
- voeren van een doorgaand gesprek binnen het IDP over de wijze waarop we als IDP  
  bestaan, namens de kerken het dovenpastoraat behartigen en hoe we het  
  dovenpastoraat kunnen/moeten blijven behartigen in een kerk die krimpt. 
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3. Nieuw beleid van het IDP ontwikkelen en uitrollen  

 Dit betekent: 

- bewust bezig zijn met missionair/evangelisatiewerk;  

- aanwenden van aanwezige deskundigheid in de kerken zoals bijv. op het gebied van  

  jongerenwerk (HGJB, JOP) of het missionair werk en dit toespitsen op doven;    

- werken aan de zichtbaarheid / vindbaarheid van het IDP in de kerk en daar buiten; 

- meer aanwezig zijn in de nieuwe sociale media waar vandaag de dag ook veel van de doven  

  zich bevinden door gebruik te gaan maken van apps, twitter en facebook, YouTube-filmpjes  

  etc.; 

- merkbaar aanwezig zijn in dovenontmoetingscentra; 

- aansluiten bij bestaande netwerken van doven; 

- verkennen van de mogelijkheden en grenzen van gemeenten om iedereen ‘mee te laten  

  doen’. Toegespitst op doven betekent dit met kerken het gesprek voeren waar de  

  mogelijkheden en grenzen liggen in het kunnen participeren van dove gemeenteleden.  

- onderzoeken van de mogelijkheid van (regionale) doventhuisgemeenten; 

- inbreng van doven op het gebied van pastoraat, diaconaat (diaconale projecten!), missionair  

  werk, liturgie en gemeenschapsvorming ontwikkelen;   

- aandacht voor kader-vorming en toerusting van doven, zodat zij beter in staat zijn om   

  als ‘voortrekker’ op te treden of bijv. leiding te geven aan een Bijbelgesprekskring, huisbezoek  

  afleggen, etc; 

- nadenken over de inbreng en wensen van hoger opgeleide doven; 

- nadenken over de mogelijke inbreng van creatieve dove kunstenaars;  

- ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe toerustingsvormen zoals een mariage course voor  

  doven en hun partners; 

- creatief meedenken in nieuwe experimentele vormen van kerk-zijn zoals de internetkerk van  

  de Protestantse Kerk of andere nieuwe ontwikkelingen in het vormen van gemeenten. Waar  

  kan iets van het begin af aan toegankelijk gemaakt worden voor doven?   

- nieuwe liturgische vormen voor kerkdiensten met doven ontwikkelen; 

- een selectie van liederen samenstellen met liederen die goed (mee) te gebaren zijn; 

- Bijbelsteksten zo herschrijven en beschikbaar stellen aan voorgangers en anderen zodat ze  

  zeker voor NmG gebruik in een meer logische gebarenvolgorde staan; 

- in het kader van de Permanente Educatie (PKN) een (1-daagse-)cursus aanbieden aan  

  predikanten over omgaan met doven, pastorale handvatten, mogelijkheden van het IDP etc.; -  

- bijscholing van bestaande voorgangers in de dovendiensten en gecombineerde diensten; -    

- regionale oefengroepen in het leven roepen om (nieuwe) gebaren te oefenen samen met  

  dove gemeenteleden; 

- onderzoeken en besluiten wat van bovenstaande beleidsvoornemens mede mogelijk  

  gemaakt kan worden door gelden uit externe fondsen;  
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h. Ten slotte 

Samen bouwen suggereert dat wij werken aan een ‘maakbaar’ interkerkelijk dovenpastoraat. 

Niets is echter minder waar. Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers,  

zo staat geschreven in Psalm 127.  Daarom past ons een voortdurend gebed om Gods leiding in 

onze gezamenlijke inzet voor een toekomstbestendig dovenpastoraat.  
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