
Verslag Landelijke Contactdag IDP 29 oktober 2016 

Op zaterdag 29 oktober 2016 werd in Ede de Landelijke Contactdag gehouden voor de regionale 
IC’s Dovenpastoraat. Namens de IC Utrecht zijn Petra en ondergetekende er naartoe geweest.  
Voor mij was het de eerste keer dat ik een dergelijke dag meemaakte. Tijdens deze contactdag ging 
het om de onderlinge ontmoeting. Maar er werd ook tijd genomen om na te denken over ‘de 
missionaire IC’. Dat betekent dat we hebben nagedacht over: hoe aantrekkelijk en uitnodigend zijn 
wij voor anderen in alles wat wij als IC doen?  

Missionaire Kerk 
We werden verwelkomd met een kopje koffie/thee met wat lekkers waarna we  werden verwacht in 
de zaal. Het thema was; Missionaire Kerk. Naar aanleiding van Genesis 18:1-8. Hier kreeg Abraham 
van drie mannen (engelen) de belofte dat hij een zoon zou krijgen. In de presentatie werd de focus 
gelegd op de gastvrijheid die Abraham aan de dag legde. De drie mannen werden gastvrij onthaald 
en Abraham regelde dat ze eten en drinken kregen. Deze lijn kunnen we doortrekken naar onze 
kerken! Zijn wij gastvrij en staan wij open voor niet-gelovigen of andersgelovigen? 

Ds. Frans van Dijke legde het daarna als volgt uit; als gelovige ‘heb je iets’ en je strooit het uit. Als 
zaad wat uitgestrooid wordt door de zaaier op het land. Als kerk heb je die opdracht gekregen van 
Jezus, door de Heilige Geest. Geloof in God hebben we niet alleen voor onszelf gekregen maar het 
moet eruit. Naar buiten. Dat geldt voor de kerken maar ook voor de IC’s van het Dovenpastoraat 
waarin doofheid een rol speelt. 

Hoe doe je dat? 
Je kan ervoor bidden, samen of alleen, en ga de relatie aan met anderen persoonlijk. Dat bereik je 
door de mensen om je heen te kennen en van hen te weten wat hen bezighoudt. Wees uitnodigend 
naar buiten toe en betrek mensen erin/erbij. Wees helder in wat je bedoelt over te brengen. Het 
goede nieuws van het Evangelie over Jezus willen delen, gunnen aan anderen!  En vertel wat dat 
goede nieuws is, wat zouden we missen als we het niet hadden? Wees gastvrij bij alles wat je doet 
en houdt in alles rekening met mogelijke gasten of nieuwkomers. Voorkom 'vanzelfsprekendheid' en 
wees vriendelijk: ‘Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend’.  Maar ook door Bijbelkringen en 
andere activiteiten: hoe open is dat voor gasten? Besef: als je als IC naar ‘buiten’ treedt, maakt dat 
de manier van doen ‘binnen’ anders!  En tot slot; Organiseer niet vóór, maar samen mét. 
 
Daarna sprak Kasper de Jong, een voorganger van Kadosh. Hij noemde het belang van het 
begeleiden van (dove) jongeren door de oudere (dove) gelovigen. Geef hen een kans door samen 
op te trekken. Zoals Paulus de veel jongere Timotheüs opleidde voor het verspreiden van het 
Evangelie. De drie W’s kunnen daarbij helpen.  WWW staat voor Woorden, Werken en Wonderen 
van God en door God. Dit kan je bereiken door dichtbij je eigen cultuur te blijven, laten ontdekken 
wat er in de Bijbel staat, dit begrijpelijk maken voor elkaar. Licht het toe met voorbeelden om iets 
duidelijker te maken. Contact maken door communicatie is hierbij erg belangrijk. Dit kan op vele 
manieren waarbij tegenwoordig ook digitale mogelijkheden zijn zoals Facebook, WhatsApp, email 
etc.  Bezoek elkaar en heb gesprekken met elkaar. Nodig de deelnemers van de diensten ook uit 
voor de Bijbelstudie groep en bovenal; Zoek het contact en straal daarbij de Heilige Geest uit! 
 
Daarna spraken we over alles in kleine groepjes met elkaar. Fijn om zo ervaringen uit te delen en 
ook om kennis te maken met bestuursleden uit andere IC’s.  

Na de lunch was er een middagprogramma. Eerst keken we naar een film over een dovenschool in 
Jordanië. Het leerde weer dat missionaire betrokkenheid gaat van dichtbij naar ver weg. Ook 
bijzonder was dat een tolk gebarentaal ons een lied leerde in gebaren. Ze had gekozen voor het 
‘Zegen mij’ van Sela. Terwijl de muziek -voor de horenden-  te horen was, leerden we het lied te 
zingen in gebaren. Na afloop was er zoveel enthousiasme dat besloten werd het lied nog een keer 
in gebarentaal te ‘zingen’. Wat dus ook gebeurde. Een leuke afsluiting van een bijzondere dag.  
 
Ben je er nog niet eerder geweest dan kan ik de volgende Landelijke Contactdag van harte bij je 
aanbevelen. Deze is gepland op zaterdag 30 september 2017. 

Ada Beukers, IC Utrecht. 


