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Inleiding 
Binnen het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) kennen we twee soorten diensten:  
dovendiensten en gecombineerde diensten.  
   
- Dovendiensten zijn diensten voor mensen die doof zijn. Horende mensen zijn in een dovendienst te 
gast. Deze diensten worden georganiseerd door een Interkerkelijke Commissie (IC) en vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het IDP. 
- Gecombineerde diensten zijn diensten voor mensen die doof en mensen die horend zijn. In deze 
diensten vormen dove- en horende mensen samen de gemeente. Deze diensten worden 
georganiseerd door een plaatselijke kerk in overleg met een IC. De verantwoordelijkheid voor deze 
diensten ligt bij de kerkenraad van een plaatselijke kerk.  
 
Welke taken heeft een IC bij een gecombineerde dienst? 
1- De preekvoorziener van de IC vraagt -ver van te voren- aan kerkenraden of preekvoorzieners van 
plaatselijke kerken of er bij hen in de kerk een gecombineerde dienst kan worden gehouden. Deze 
plaatselijke kerken zijn bij voorkeur kerken die de thuisgemeente zijn van bij de IC bekende doven.  
De preekvoorziener neemt de gecombineerde diensten samen met de dovendiensten op in het 
rooster van de IC-diensten en zendt dit aan de IC, de website: www.doofenkerk.nl en aan de 
voorgangers. 
 
2- In overleg wordt de voorganger bepaald.   
 
3- De IC informeert de plaatselijke kerk over het hoe en wat van een gecombineerde dienst.  
Uitgangspunt is dat dove mensen zich welkom voelen in deze dienst. In liturgie en taalgebruik zal de 
kerk mede uit moeten gaan van de mogelijkheden die dove mensen hebben. Dit betekent in de regel 
dat er een aantal aanpassingen nodig is aan de ‘horende liturgie’ van een kerk. Omdat dove mensen 
gebruik maken van een visuele taal gaat het daarbij vooral om het zichtbaar maken van de liturgie:  
 
a. Daartoe zal alle gesproken taal zichtbaar moeten worden gemaakt via het gebruik maken van 
vormen van gebarentaal. Dat kan doordat de predikant/voorganger de gesproken woorden 
ondersteunt met gebaren. Dat kan ook doordat de woorden van de predikant door een ‘tolk 
gebarentaal’ en/of schrijftolk worden weergegeven.1  
b. Ook zal iedereen die een rol vervult in de liturgie duidelijk moeten articuleren. Voor dove mensen 
is het ‘spraakafzien’ vaak heel belangrijk.  
c. Het is belangrijk dat dove mensen zien ‘waar we zijn’ en ‘wat we gaan doen’. Daarom moet op een 
projectiescherm (boven of naast de voorganger) de complete liturgie worden geprojecteerd.  
Dit gebeurt via een presentatieprogramma op een laptop en een daarop aangesloten beamer.   
De IC moet nagaan dat er een presentatieprogramma wordt gebruikt waarin dit aanwijzen mogelijk is, 
wie (kerk of IC of voorganger) de presentatie maakt en wie via de laptop de ‘aanwijzer’ is.2    
d. Met behulp van de muiscursor van de laptop zal daarbij de ‘aanwijzer’ al de woorden van een lied 
in het tempo van de gemeentezang aan moeten wijzen. Bij Bijbellezingen of andere teksten  is het  
voldoende om het begin van een regel aan te wijzen.3    

                                                           
1
 Het wel of niet aanwezig zijn van een tolk gebarentaal bepalen en regelen de dove mensen zelf.    

2
 Zie voor een voorbeeldpresentatie het document: ‘Voorbeeldpresentatie’ op: www.doofenkerk.nl/organisatie/download  

3
 De IC moet nagaan dat er door degene die de presentatie maakt een presentatieprogramma wordt gebruikt waarin dit aanwijzen mogelijk is (bijv. 

PowerPoint of OpenOffice).     



 
- Bij de noodzakelijke aanpassingen hoort ook dat de voorganger en anderen die in de dienst het 
woord voeren gebruik maken van taal  
a. die bestaat uit korte zinnen 
b. waarin zoveel als mogelijk directe taal gebruikt wordt 
c. waarin ingewikkelde zinsconstructies en het gebruik van bijzinnen wordt vermeden  
d. waarin de ‘Tale Kanaäns’ zoveel als mogelijk vervangen wordt door hedendaags Nederlands 
e. waarin voor ‘moeilijke woorden’ een eenvoudiger synoniem wordt gebruikt 
 
4- Bij de keuze van liederen en Bijbelvertalingen moet in het gebruik van taal rekening worden 
gehouden met de dove kerkgangers. Kies het liefst liederen die ‘meteen’ duidelijk zijn. Kies ook als 
het even kan voor één Bijbellezing en bedenk welke Bijbelvertaling het beste aansluit bij de groep 
doven.  
 
5- Een tolk gebarentaal probeert alles wat gezegd en gezongen wordt zo juist mogelijk weer te geven 
in een gebarentaal. Daarom is het belangrijk dat een tolk gebarentaal van te voren weet welke 
Bijbellezingen er zijn en -als het even kan- de preek in heeft kunnen zien.  
 
6- De IC neemt ruim van te voren (bijv. een maand van te voren) opnieuw contact op met de kerk 
waar de gecombineerde dienst gehouden wordt. Er zijn voorbeelden van een brief voor ‘een 
kerkdienst met een dovenpredikant’ en voor ‘een kerkdienst met de eigen predikant met tolk’ die 
daarvoor gebruikt kunnen worden.4  
Handig is het als u in de brief een invulgedeelte hebt met vragen waar u graag een antwoord op 
krijgt. Bijv. of een kerk zelf een beamer heeft, of er een laptop en projectiescherm is e.d. 
Vertel in de brief ook hoe het contact met een tolk verloopt. Misschien zelfs al wie de tolk is. 
Andersom: Stel de tolk op de hoogte van de gegevens van de predikant en hoe deze benaderd kan 
worden (tel, e-mail). Zie verder de voorbeeldbrieven.  
 
7- Denk ook eens na over een artikel over het werk van de IC voor in de kerkbladen van de kerkelijke 
gemeenten die tot de regio behoren van de IC. Of nodig eens een journalist uit van een plaatselijke 
krant om naar een dienst te komen en daar iets over te schrijven. Kijk eens op de website onder 
‘download’ naar de folder van het IDP. Download die of gebruik een eigen IC-folder en print een 
stapeltje om op de leestafel van het kerkgebouw te leggen waar de gecombineerde dienst is.   
Misschien kan er een kort info-filmpje worden gemaakt dat voorafgaand aan de gecombineerde 
dienst wordt afgespeeld (de IC Alphen maakte zo’n filmpje!) of maak een aantal PowerPoint dia’s met 
daarop wat info over het dovenwerk van de kerk dat via de IC plaats vindt … enz.   
 
8- Ga in de week voor de dienst na of alles is geregeld en gedaan (bijv. is de presentatie gemaakt, wie 
neemt die mee en hoe) en of verder alles duidelijk is voor de voorganger, organist, koster,  
kindernevendienst en alle andere mensen die een rol hebben in de dienst.  
 
9- De plaatselijke kerk regelt verder de noodzakelijke dingen voor de kerkdienst als organist, koster 
etc. 

                                                           
4
 Binnenkort staan deze voorbeeldbrieven op: www.doofenkerk.nl/organisatie/download 


