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1. Waar ben je geboren? Welk jaar? Waar groeide je op? Was het in een gelovig gezin?  

Ik ben geboren in Zeist. Dat was in 1955. We woonden in een na-oorlogse nieuwbouwwijk.  

Ik was het 4e kind. Na mij werden er nog 3 kinderen geboren. Op zondag gingen we naar de 

kerk. Ik vond dat niet raar. Iedereen uit de buurt deed dat. Overal zag je dan mensen lopen. 

Ook kinderen uit mijn klas. Mijn moeder ging niet mee. Die bleef thuis bij de baby.  

Zij ging ’s middags naar de kerk. Dan bleef mijn vader weer thuis. Onze kerk hoorde bij de 

Gereformeerde Kerk. Het is leuk dat ik (ook al weet ik dat niet meer) in die kerk bij het 

doopvont heb gestaan toen daar een baby-meisje werd gedoopt waarmee ik nu al weer 38 

jaar getrouwd ben. Dat trouwen was ook in die kerk. Toen ik ongeveer 18 was werd ik 

organist in die kerk. Later toen ik dominee was heb ik er een paar keer gepreekt. En een paar 

jaar geleden waren vanuit die kerk de begrafenissen van mijn schoonouders. Je zou kunnen 

zeggen dat ik in dat kerkgebouw heel wat heb meegemaakt.   

 

2. Je bent getrouwd en hebt 4 kinderen. Zijn er ook kleinkinderen? Waar woonde je eerst?  

Zoals gezegd ben ik in Zeist getrouwd. Dat was in 1980. Later heb ik voor mijn dominee-

studie in Amsterdam gewoond. Ik woonde daar ‘op kamers’. Ik kon nog niet koken. Daarom 

kreeg ik van mijn moeder een kookboek mee. Ik weet nog dat mijn eerste maaltijden heel 

duur waren. Ik kocht alle dingen die in het recept stonden. Pas later leerde ik dat je met één 

pak macaroni heel lang kunt doen. Na ons trouwen woonden we nog een tijdje in 

Amsterdam. Daar zijn onze oudste twee kinderen geboren. Toen ik dominee was kon ik gaan 

werken in de Gereformeerde Kerk van Oostkapelle. We woonden vlak aan het strand. In 

Oostkapelle zijn nog twee kinderen geboren. Daarna verhuisden we naar Woerden waar ik 

ook lang dominee ben geweest. Inmiddels zijn er ook al drie kleinkinderen en is er een 

vierde kleinkind op komst. Heel bijzonder als er opeens iemand is die ‘opa’ tegen je zegt.  

 

3. Even praktisch: Hoe word je nu dominee? Wat gaat eraan vooraf? Hoe leer je via de bijbel 

naar een preek toewerken?  

‘Dominee’ is een woord dat uit het latijn komt. Het betekent eigenlijk niet meer dan 

‘meneer’. Maar in de protestantse kerk is het al heel lang het woord waarmee je een 

predikant aanspreekt. En zo is het ook een woord geworden waarmee je het beroep of de 

baan van de predikant bedoelt. Voor elke baan moet je leren, studeren en veel dingen leren. 

Dat moet je ook allemaal om een baan als dominee te krijgen. Het goed kunnen lezen en 

begrijpen van de Bijbel is belangrijk. Maar ook moet je leren hoe de Bijbel in elkaar zit en 

waarom er dingen in de Bijbel staan. Een van de belangrijkste dingen is dat je leert wat wij in 

onze tijd met de Bijbel kunnen doen. Waar spreekt de Bijbel mij aan. En wat doe ik daar dan 

mee. Dat is allemaal belangrijk, zeker wanneer je voor een kerkdienst op zondag iets mag 

zeggen (preken) over een stukje uit de Bijbel. Naast kennis van de Bijbel leert iemand die 

dominee wil worden ook veel over psychologie, over sociologie en over allerlei vragen die 

wij mensen over het leven hebben. Daarnaast moet je veel leren over hoe de kerk in elkaar 

zit, over hoe je moet vergaderen en heel veel andere praktische dingen. Als je studie klaar is 

dan komt je naam op een lijst. En kerken die op zoek zijn naar een dominee kunnen dan met 

je komen praten. En als iedereen het wil dan kan je in die kerk komen werken als dominee. 

 



4. Wanneer heb je besloten om dominee te worden? Was dat altijd je toekomst plan/roeping?  

Tijdens mijn middelbare schooltijd deed ik buiten de schooltijden om veel mee in activiteiten 

van een christelijke jongerenorganisatie Youth for Christ (Jeugd voor Christus). Daar besloot 

ik dat ik veel meer van het christelijk geloof wilde weten. Daarom gingen ik studeren. En 

tijdens die studie werd het langzaam duidelijk voor mij dat ik dominee wilde worden. 

Daarvoor wilde ik nog geen dominee worden. Ik wilde het liefst helikopterpiloot worden. Ik 

was daar ook voor goedgekeurd om die opleiding te doen. Maar ik koos toch voor de studie 

waarmee ik later dominee werd. Het liefst had ik het allebei gedaan. Maar je moet kiezen in 

je leven!  

 

5. Je bent ook bij het dovenpastoraat gekomen? Hoe is dat gekomen?  

In Woerden was ik dominee bij de Gereformeerde kerk. Daar waren een paar 

gemeenteleden die doof waren. Ik vond het altijd vervelend dat ik niet met ze kon 

communiceren. Maar ik deed er niet zoveel aan omdat ik wist dat ze vaak naar een 

kerkdienst voor doven in Woerden gingen. Ik wist dat omdat ik (omdat ik in Woerden 

woonde) ook wel eens in die kerkdienst voor doven de dominee was. Tijdens de dienst stond 

naast mij dan een tolk gebarentaal. Ik heb dat jarenlang gedaan. Op een van die zondagen 

zeiden de dove mensen tegen mij dat ik maar dovendominee moest worden. Want hun 

dovendominee was met pensioen gegaan. Ik heb daar toen goed over nagedacht en heb 

gezegd: als jullie mij willen dan doe ik het. Diep van binnen dacht ik: maar ik denk niet dat ik 

uitgekozen wordt want ik kan helemaal de gebarentaal niet gebruiken of begrijpen. Maar ja, 

toen ben ik het toch geworden. Ik geloof ook altijd wel dat de Here God daarin een beetje 

meedenkt en meehelpt.  

 

6. Kun je uitleggen hoe het dovenpastoraat werkt? Werken jullie als doven-dominees ook 

samen? Wat zijn je taken?  

Het dovenpastoraat is iets van allerlei kerken samen. In een bepaald gebied of in een regio 

zijn er bijvoorbeeld 30 doven die allemaal ergens van een kerk lid zijn. Maar omdat de 

meeste kerkgangers horend zijn en zij de dove mensen vaak niet begrijpen voelen die dove 

kerkleden zich best wel eenzaam in hun kerk. Via het dovenpastoraat kunnen deze dove 

mensen elkaar leren kennen en bijvoorbeeld samen Bijbellezen met gebarentaal of samen 

een kerkdienst houden of een persoonlijk gesprek voeren met de dovendominee. Ook helpt 

het dovenpastoraat de ‘horende’ kerken om te begrijpen wat doofheid is en wat voor een 

invloed dat heeft op een doof iemand. Ook kunnen de kerken leren van het dovenpastoraat 

hoe je op een soms simpele manier heel goed contact kunt leggen met een doof iemand of 

hoe je tijdens een kerkdienst de dingen zo kunt doen dat ook dove mensen er heel wat van 

mee kunnen maken.  

Zelf werk ik in Noord- en Zuid-Holland, in Utrecht en tot januari 2019 ook in Gelderland. Ik 

ben daar dovendominee namens de ‘Protestantse Kerk’, de ‘Christelijke Gereformeerde 

Kerk’, de ‘Nederlands Gereformeerde Kerk’ en de ‘Gereformeerde Kerken vrijgemaakt’. Je 

ziet: kerken die in de horende wereld niet meteen met elkaar samenwerken doen dat in de 

wereld van de doven wel. In die zin is loopt het dovenpastoraat voorop wanneer het om 

samenwerking van kerken gaat. Gelukkig heb ik ook een paar collega’s die hetzelfde werk 

doen. Een in Noord-Nederland, een in Zuid-Nederland en nu ook één die in Gelderland komt 

werken. Dan schuif ik wat meer op naar het westen van ons land.  We hopen allemaal dat er 

nog een keer een collega bijkomt die zelf ook helemaal doof is en uit de dovenwereld komt.  

Dat zou voor de doven echt geweldig zijn.  

 



7. Als dominee moet je niet alleen een vertolker zijn van wat in de bijbel staat en wat er 

bedoeld wordt. Je moet ook een soort van binding voelen met de gelovigen. Hoe doe je dat 

met doven? Is dat anders dan werken met horende gelovigen?  

In principe is het niet anders of je dominee met horenden bent of dominee met doven. Als 

mensen verdriet hebben of blij zijn, als ze willen geloven of dat helemaal niet willen, als er 

ziekte is of als er mensen sterven … of wat er ook gebeurt dat mensen -doof of horend-  

overkomt: als dominee mag je mensen daarin nabij zijn en samen met hen de nabijheid van 

de Here God opzoeken in wat hen overkomt. Aan de andere kant: de taal die mensen 

gebruiken zelf kennen en begrijpen is wel belangrijk. Met een bepaald gebaar kan er door 

een doof iemand heel veel aan je verteld worden. En als je dat niet opmerkt, dan wordt het 

lastig voor een doof iemand om echt te ervaren dat er in de dominee iemand bij ze is die 

hen aanvoelt en hen kan begrijpen. Maar elke dag blijft er veel te leren. Zeker wat betreft de 

dovencultuur is het voor een horend iemand als ik soms onvermijdelijk dat ik dingen mis of 

niet opmerk. Tegelijk: in de communicatie tussen mensen moet er altijd van twee kanten 

een inzet zijn om elkaar zo goed als mogelijk te begrijpen.      

 

8. Hoe sta je tegenover schijnheiligheid in de kerken? Of als je naar de geschiedenis van de kerk 

kijkt: oorlogen die werden gevoerd om het geloof, misstanden in de kerk, machtspelletjes, 

enz. Kun jij daar iets over zeggen?  

De kerk is een verzameling van mensen die in principe niet ‘betere mensen’ zijn dan mensen 

die geen lid zijn van een kerk. Sterker nog: in de kerk is er altijd het besef geweest dat wij 

(kerk-)mensen er vaak ook niet zoveel van bakken. Dat dingen soms ongelooflijk mis kunnen 

gaan. Dat mensen de fout ingaan. En dat dat heel erg zonde is. Maar ook is er het besef dat 

een nieuw begin daar meer dan nodig is en dat een nieuw begin er kan zijn. Het benoemen 

van schuld, je verantwoordelijkheid nemen voor je daden maar ook die soms zo moeilijke 

woorden als verzoening en vergeving spelen binnen de kerk dan allemaal een rol. Ik heb wat 

dat betreft veel moeite met mensen die zich voordoen alsof ze heel goed bezig zijn maar in 

werkelijkheid fout op fout stapelen zonder daar iets aan te willen doen. Binnen de kerk 

wordt dat de laatste tijd ook duidelijk doordat allerlei misbruikschandalen aan het licht 

komen waarbij daders soms glashard ontkennen of geen benul hebben van wat ze allemaal 

hebben aangericht. Hopelijk worden zoveel mogelijk slachtoffers gekend in hun verdriet en 

wanhoop en worden zoveel mogelijk daders geconfronteerd met hun daden en daarvoor 

gestraft. Verder is het ook eeuwig zonde dat zogenaamd uit naam van God of de kerk vaak 

oorlogen zijn gevoerd om dingen voor elkaar te krijgen of machtspelletjes te spelen. Daar 

heeft het geloof in Jezus en de kern van wat een kerk is helemaal niets mee te maken. En 

tegen die duistere dingen moet de kerk dan ook steeds weer protesteren en er tegen in 

opstand komen. Net zoals Jezus dat deed.  

 

9. De gelovigen zijn in aantal aan het afnemen. Steeds meer mensen gaan niet meer naar de 

kerk. Dit probleem speelt ook bij IC’s. Hoe zie jij deze ontwikkeling? Hoe sta je tegenover 

samenwerking met kerken buiten het IDP? 

Ja dat zie je inderdaad. De laatste cijfers uit december 2018 vertellen dat nog maar 24% van 

de mensen in Nederland zegt bij een kerk te horen. Hoewel je altijd wel een verschil moet 

maken tussen niet meer naar de kerk gaan of niet meer geloven. In onze tijd spreekt het 

mensen niet meer zo aan om samen te komen en samen dingen te doen. We zijn vaak liever 

op ons zelf. Hebben meer contact met onze telefoon dan met elkaar enz. Dat overkomt niet 

alleen de kerk maar dat overkomt allerlei verenigingen zoals sportclubs ook. In de kerk is het 

lastig om bestuursleden (ouderlingen) te vinden, maar bij de voetbalclub is dat precies 



hetzelfde. Maar dat neemt niet weg dat het geloof in de God van de Bijbel wel afneemt en 

kerken veel leden verliezen. Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat we met een veel 

kleinere kerk overblijven dan nu het geval is. En dit gaat ook niet voorbij aan de groep dove 

kerkleden. De laatste tijd zie je wel allerlei initiatieven van dove christenen uit allerlei kerken 

en ‘evangelische groepen’ en ook de Rooms-katholieke Kerk om met elkaar in contact te 

komen. Zodat zij als dove mensen -buiten alle kerkmuren om- hier over na kunnen denken 

en samen kunnen beslissen hoe ze met deze nieuwe tijd van veel kleinere kerken en 

geloofsgroepen om moeten- en kunnen gaan.  

 

10. Veel doven hebben het moeilijk tijdens de feestdagen in het algemeen. Met Kerst en Oud 

naar Nieuw is het vaak ‘gezellig samenzijn’. Samen met je horende familie en/of vrienden zijn 

b.v.. Maar vaak kun je als dove niet meedoen aan gesprekken bij de kerstdis (vooral als de 

drank al rijkelijk vloeit). Is het niet zo dat we eigenlijk helemaal niet meer het feest vieren van 

‘de geboorte van Jezus’? Speelt het geloof eigenlijk nog wel een rol tijdens de feestdagen en 

zijn er niet heel veel mensen juist op die dagen eenzaam? Welke rol kan een dominee of het 

geloof, de kerk daarin spelen?  

Ja met kerst kan er voor de kerk en de boodschap over Jezus veel mis gaan. Aan de ene kant 

zitten er met kerst veel mensen in de kerk die anders nooit komen. Wat een kans voor de 

kerk om gastvrij en open het evangelie te kunnen vertellen. Aan de andere kant lijkt het 

soms ook wel meer en meer een tweedaags eetfestijn te worden waarbij de commercie de 

boodschap van kerst voor de neus van de kerk wegkaapt. Het kerstkind wordt omdoopt in 

kerstkrans, kerstbrood, kerstbal, kerstslinger en tal van kerstliedjes en kerstmuziek. Juist als 

je niet kunt horen of niet meer zo goed kunt horen is al die muziek niet fijn. Trouwens: ik als 

horende kan het soms ook niet meer horen. Overal waar ik kom hangt wel een luidspreker 

waaruit voortdurend ‘kerst’-liedjes of kerstmuziek klinkt. Mijn schoonzoon werkte in een 

supermarkt en vertelde me eens dat hij er soms helemaal dol van werd. Eerst wekenlang 

Sinterklaasliedjes en dan wekenlang Kerstliedjes. Hij was er bijna zijn geloof door 

kwijtgeraakt zei hij (gelukkig met een knipoog).  

Wat je inderdaad ziet gebeuren is dat families of vriendengroepen bij elkaar kruipen zo rond 

de kerst en oud- en nieuw. En aan de ene kant snap je dat goed. Aan de andere kant: je zult 

maar niemand hebben of niet mee kunnen komen in al dat lawaai van praten en muziek. 

Dan wil je maar dat die ‘gezellige’ dagen van Kerst zo snel mogelijk weer voorbij zijn.         

Wat de kerk hierin kan doen? De kerk kan natuurlijk niet verbieden dat mensen bij elkaar 

komen en samen eten en het samen gezellig hebben. De kerk moet niet gaan sikkeneuren. 

Wat de kerk wel kan doen is in de tijd van kerst op een eenvoudige manier nog eens 

vertellen wie Jezus is, wat Hij voor mensen heeft betekend en wat Hij nog altijd kan 

betekenen voor mensen in onze tijd. En individuele kerkmensen kunnen bedenken wie er in 

de buurt waar je woont hulp nodig heeft, een arm om de schouder of een troostend gebaar. 

Prop mensen niet vol met allerlei stukken kerstbrood maar geef aandacht waar aandacht 

nodig is. Laat bovenal mensen merken dat ook zij ‘gewenst’ zijn. Want juist dat was het wat 

Jezus uitstraalde naar iedereen: ook jij mag er zijn, ook jij bent meer dan gewenst.’   

 

11. Kerkdiensten zijn die er wel genoeg voor doven en slechthorenden op de feestdagen zelf?  

Soms is er ver weg wel ergens een gecombineerde nachtmis voor horenden en doven kunnen 

deze volgen met een tolk. Zo ook met Kerst zelf zijn er wel ergens gecombineerde diensten. 

Maar als je geen vervoer hebt wordt het moeilijk deze te bezoeken. Bij wie kan men terecht 

om toch deel te nemen aan diensten? En is het niet zo dat als je doof bent het gewoon 

moeilijk is om toch gewoon mee te doen in de buurt. Tolken over het algemeen hebben dan 



ook vakantie.  

Heel veel IC-groepen binnen het dovenpastoraat organiseren rondom Kerst of op de 

kerstdag zelf speciale diensten voor dove mensen. Wat wel eens lastig is (maar ook weer 

heel erg te begrijpen) is dat horende vrijwilligers op het kerstfeest vaak graag naar de eigen 

horende kerk gaan. Ze moeten dan zingen in het koor waar ze lid van zijn of hun kinderen 

doen mee aan een kerst toneelstuk enz.  En inderdaad, heel wat tolken houden ook 

kerstvakantie. Hetzelfde zie je rondom het Paasfeest gebeuren. Ik denk dat we maar het 

beste ons niet al te gek moeten laten maken door al het kerstgedruis. Maar dat we blijven 

doen wat we altijd doen: samen met elkaar het evangelie delen, met alle gebaren en alle 

woorden die we hebben en openstaan voor al die doven die het evangelie nog niet kennen 

en alleen bij ons misschien de kans hebben om het verhaal over Jezus te leren kennen.  

Misschien moet dat met de kerstdagen ook maar zijn. Dus in plaats van te zoeken naar een 

plaats bij de horenden, kunnen we ook met Kerst beter zelf een plaats zijn voor alle doven 

die zich in de horende kerk even niet mee zien doen met alles wat daar ‘van stal’ wordt 

gehaald!    

 

 

 

 

 


