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Vanuit het IDP-bestuur 

Nieuwjaar 2019 

Als bestuur van het IDP wensen en bidden we allereerst iedereen een goed en 

gezegend nieuwjaar 2019 toe. We hopen dat we met elkaar mooie dingen mee 

gaan maken. Waar we van mogen genieten en van mogen groeien in geloof en 

hoop en liefde!  

 

Veranderingen 

1. Aan het begin van dit nieuwe jaar legt een aantal mensen de functie die zij als 

bestuursleden en dovenpastor bekleden neer. Hun taken worden overgenomen 

door nieuwe mensen. 

Ds. Jan Swager treedt terug als voorzitter van het IDP. De nieuwe voorzitter is 

Dhr. Arie Hoek. Mw. Elselie de Jong treedt terug als dovenpastor van het IDP.  

Zij wordt opgevolgd door Ds. Kees Smit. En Dhr. Cees Ippel treedt terug als be-

stuurslid van het IDP.  

2. Er zijn ook veranderingen in de twee IC’s van Gelderland te melden. Ds. Kees 

Smit wordt de dovenpastor in geheel Gelderland. Ook zal hij in de twee Flevo-

polders de dovenpastor worden. Dit betekent dat de IC’s in dat gebied afscheid 

nemen van Mw. Elselie de Jong, Ds. Martin Visser en Ds. Frans van Dijke.  

3. Er wordt toegewerkt naar nieuwe namen voor de IC’s in Gelderland.  

Waarschijnlijk gaan zij Gelderland-Noord en Gelderland-Zuid heten. 

 

Vanuit de Taakgroepen 

Taakgroep IC 
1. Een IC vraagt aan de taakgroep IC of er een richtlijn is voor de vergoeding van 

reiskosten die mensen maken om een gecombineerde dienst of een doven-

dienst te bezoeken. Volgens de taakgroep is er geen landelijke richtlijn voor de 

hoogte of het maximum voor een dergelijke vergoeding.  

Wel heeft de IC van de kerken die de IC vormen de taak gekregen om het dove 

mensen mogelijk te maken diensten of andere activiteiten bij te kunnen wonen. 

Als geld daarbij een belemmering vormt zal de IC daar contact met de kerken 

over op moeten nemen. 
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Vanuit de Taakgroepen 

Taakgroep IC (vervolg) 

2. De ‘Taakgroep IC’  gebruikt een eigen  

e-mailadres. Als je als IC een vraag hebt of een acti-

viteit voor deze nieuwsbrief wilt doorgeven of wat 

dan ook wilt melden, gebruik dan het e-mailadres 

van de taakgroep:  taakgroepic@gmail.com  

 

3. Deze nieuwsbrief is de opvolger van de Nieuws-

brief van de voormalige Stuurgroep. Deze stuurde 

een aantal keer per jaar een Nieuwsbrief naar de 

IC’s met informatie vanuit het IDP over activiteiten 

of besluiten.  

De ‘Taakgroep IC’ zal voortaan deze Nieuwsbrieven 

verzorgen. Dit in samenhang met het nieuws op de 

website van het IDP: www.doofenkerk.nl   

 

4. Op de website staat een nieuwe landelijke folder 

die je kunt gebruiken om het IDP te promoten of 

informatie te verstrekken. De folder is te downloa-

den op: www.doofenkerk/organisatie/download 

Op een (kleuren)printer kan je hem dan printen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakgroep Missionaire Activiteiten 

1. De ‘Taakgroep MA’ is bezig met een Paasproject. 

Het thema is: ‘Pasen, het grote feest van de kerk’. 

Jullie hebben als IC’s hierover een brief ontvangen. 

In de volgende Nieuwsbrief zal hier meer over te 

lezen zijn.  

 

Agenda 

• 7 januari 2019 

Voorzittersoverleg IC’s in Utrecht van 15.00 tot 

18.00 uur  

• 20 januari 2019 

In Groningen gaan de IC Groningen en de regio-

nale dovencommissie van de vrijgemaakte ker-

ken officieel samen verder. Zij vieren deze sa-

mensmelting in een dovendienst op zondag 20 

januari om 14.00 uur in de Oosterkerk, E. Tho-

massen à Thuessinklaan 1 in Groningen. 

• 24 januari 2019 

In Utrecht vindt de vergadering plaats van het 

landelijk bestuur. Tijdens deze vergadering 

wordt afscheid genomen van Elselie de Jong,  

Jan Swager en Cees Ippel.  

• 30 maart 2019 

Landelijke Bijbeldag in gebouw ‘De Kandelaar’ in 

Nijkerk, Meinsstraat 4A, 3862 AE.  

Thema: ‘de Schepping’.  

Opgeven vóór 23 maart via jouw IC. 

info: www.doofenkerk.nl 

• 13 april 2019 

‘Trouw-dag’ in gebouw ‘De Kandelaar’ in Nij-

kerk, Meinsstraat 4A, 3862 AE. Een dag bedoeld 

om samen met je partner na te denken over jul-

lie relatie en daar samen blij over te zijn.  

De IC’s hebben een uitnodigingsbrief gekregen. 

Opgeven voor deze dag vóór 6 april via jouw IC.  

info: www.doofenkerk.nl 
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Kees Smit nieuwe dovenpastor  

  Op 1 december 2018 is Kees Smit bevestigd tot dovenpastor van de Gereformeerde  

  Kerken vrijgemaakt (GKv). Veel mensen waren naar Kampen gekomen om deze beves- 

  tiging mee te maken. Na een zegening deed Kees zijn intrede als predikant door de kerk- 

  dienst verder te leiden. Door Jan Swager, de voorzitter van het IDP, werden mooie  

  woorden van welkom gesproken . Na afloop schudden velen de hand van de nieuwe  

  dovenpastor en zijn echtgenote. Bijzonder waren veel gebaren van zegen, vrede en  

  kracht die hem daarbij werden aangereikt.  

  Als predikant wordt Kees door de GKv (en binnenkort ook door de NGK) ingebracht  

  binnen het werk van het IDP. Kees zal binnen Gelderland en de Flevopolders aan het  

  werk zijn voor al de doven die lid zijn van de IDP-kerken. Maar in de praktijk van alledag  

  is hij er als dovenpastor natuurlijk voor iedereen die hij in zijn leven tegenkomt.  

  De afgelopen tijd is duidelijk  

  geworden dat dovenpastor  

  Elselie de Jong per 1 januari 2019  

  haar werkzaamheden voor het  

  IDP gaat beëindigen.  

  Elselie heeft dit werk 6 jaar na- 

  mens  de NGK binnen het IDP  

  gedaan.  

Naast landelijke taken lag in de beginjaren haar inzet 

vooral in het werk onder jeugd- en jongeren. 

 

De afgelopen jaren is zij vooral werkzaam geweest  

binnen De Gelderhorst.  

 

Met Elselie verliest het IDP een waardevol en deskun-

dig landelijk werker. Het IDP kijkt met veel dankbaar-

heid terug op haar inzet voor de dovengemeenschap 

en allen die zich daar mee verbonden voelen.  

We wensen en bidden haar een goed en gezegend 

leven toe binnen haar gezin en binnen nieuw werk dat 

op haar pad zal komen.  

 

Nieuwe gebiedsindeling 1 januari  2019 

Afscheid Elselie de Jong-van der Zwaard 

Organisatiestructuur IDP landelijk 

http://www.doofenkerk.nl/wp-content/uploads/2016/03/edejong.jpg
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‘Ook het IDP en de IC hebben met de regels van de nieuwe  

privacywetgeving AVG te maken!’  

Privacywetgeving AVG en de IC  
In mei 2018 was het zover.  

De nieuwe privacy wetgeving 

werd in Nederland ingevoerd. 

De wet heet de ‘Algemene 

verordening gegevensbescher-

ming’ (AVG).  

Hiermee wordt het recht van 

mensen op bescherming van 

hun privacy geregeld.  

Wat ook geregeld wordt is de 

verantwoordelijkheid van or-

ganisaties om zorgvuldig om 

te gaan met de privacy van 

mensen. Ook kerken, en daar-

om ook het IDP en een IC, 

hebben met de regels uit deze 

AVG te maken.  

Denk bijvoorbeeld aan de ma-

nier waarop wordt omgegaan 

met namen, adressen, levens-

verhalen, activiteiten of foto’s 

en filmpjes van mensen.  

Binnen IC’s wordt daar vaak 

van nature al goed mee omge-

gaan. Maar door de AVG moet 

ook een IC daar nu verplicht 

op een bepaalde manier mee 

omgaan.  

 

Hoe moet dat? In de IC 

Delfland-Rotterdam is daar 

een algemeen protocol voor 

gemaakt. Dit protocol is te 

downloaden van de website 

www.doofenkerk.nl/

organisatie/download 

en mag door iedere IC worden 

gebruikt en aangepast aan ei-

gen IC-gegevens.  

 

‘Linkjes’ op eigen website IC geregeld controleren.  
Het is mooi om te zien: steeds meer IC’s hebben naast een nieuwsbrief ook een eigen folder, 

website of facebookpagina waar gegevens op staan. Veel vrijwilligers steken hier aandacht en 

tijd in.  

Een paar opmerkingen. Natuurlijk moeten de nieuwsbrief, folder, website en face-bookpagina 

ook (gaan) voldoen aan de regels van de AVG (zie het artikel hierboven). Let daar op en onder-

neem actie!  

Verder is het goed om uw publicaties geregeld te controleren of ze nog bij de tijd zijn. Kloppen 

de gegevens nog? Voor de website is het daarnaast van belang om te kijken of de ‘linkjes’ die 

er misschien in staan nog wel werken. Soms verwijzen ze naar een pagina of iets anders op het 

internet wat inmiddels een andere naam heeft gekregen of niet meer bestaat. Het is jammer 

als je als bezoeker een melding krijgt als: sorry, deze pagina bestaat niet. 


