
vrijwilligerswerkzaamheden bij IDP 
 

Je kunt je aanmelden voor 1 taak, maar ook voor meerdere taken. Je weet zelf hoeveel tijd 

en energie je beschikbaar hebt. Je weet zelf wat je leuk vindt en waar je goed in bent. 

 

Van alle vrijwilligers vragen we 

● relevante deskundigheid voor de taak die je op je neemt 

● bereidheid samen te werken met anderen 

● bekendheid met dovencultuur of de bereidheid zich in dovencultuur te verdiepen 

● een keer per jaar een ontmoeting met alle vrijwilligers, bestuursleden  en 

beroepskrachten van het IDP 

● contact onderhouden met de taakgroep, via een contactpersoon, of via het  bijwonen 

van taakgroep-vergaderingen 

 

taakgroep PR en website 

● volgen van het nieuws op gebied van kerk en geloof, dat voor doven speciaal 

belangrijk is. Dit nieuws op de website plaatsen 

● alle informatie uit de taakgroepen en uit het bestuur op de website plaatsen 

● gesproken of geschreven berichten omzetten in gebarentaal 

● filmpjes maken  

● filmpjes op website plaatsen 

● website up-to-date houden 

● jaarlijks alle ICs mailen om de gegevens te controleren 

● draaiboeken maken voor de publiciteit rond activiteiten (bijv. de jaarlijkse contactdag 

of de bijbeldag) 

● samen met iemand uit de taakgroep ICs de redactie vormen van de IDP Nieuwsbrief 

● samen met bestuurslid IDP, leden van ICs en coordinator maken van 

voorlichtingsmateriaal voor de ICs 

● regelmatig berichten plaatsen op de facebookpagina van IDP 

● vanuit de taakgroep het contact onderhouden met het bestuur van IDP en mee 

leiding geven aan het IDP 

 

taakgroep ICs 

● samen met een andere vrijwilliger of een beroepskracht bezoeken van enkele ICs 

● ondersteuningsvragen van ICs behandelen 

● een keer per jaar organiseren van Landelijke contactdag, voor leden van ICs en van 

NCBD 

● samen met iemand uit de taakgroep PR de redactie vormen van de IDP Nieuwsbrief 

 

taakgroep missionair 

● uitdenken en mee organiseren van een missionair project. Ieder jaar wordt minstens 

1 nieuw project opgepakt. (voor 2018-2019 was dit het Paasproject, zie 

facebookpagina) 

● Contact houden met de projectgroep “jongeren” van het IDP 

● bezoeken van bijeenkomsten waar veel doven zijn: als kerk present zijn 



● deelnemen aan missionaire activiteiten van de kerken. Datgene dat daar geleerd 

wordt doorgeven aan andere dove christenen. Dit in samenwerking met taakgroepen 

PR, toerusting  of ICs.  

● bestuderen van missionaire materialen van de kerken. Zo nodig die (doen) 

aanpassen.  

● Missionaire materialen bekend maken aan ICs. Dit in samenwerking met taakgroep 

PR en taakgroep ICs. 

● ICs helpen bij de missionaire en diaconale roeping van de kerk.  Dit in samenwerking 

met de taakgroep toerusting  

 

taakgroep toerusting 

● organiseren van een introductiedag over doofheid, voor predikanten, kerkelijk 

werkers en kerkelijke vrijwilligers 

● organiseren van jaarlijkse bijbeldag 

● organiseren van cursus pastoraat, per regio 

● workshops organiseren (of zelf geven) op bijeenkomsten van de landelijke kerken 

● het coördineren van deelname van dove christenen aan activiteiten van landelijke 

kerken  

● in samenwerking met de taakgroep missionair de ICs helpen bij de missionaire en 

diaconale roeping van de kerk 

 

 


