
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 19-3 
oktober 2019 

Vanuit het bestuur 

Het bestuur van het IDP deelt mee dat per 31 
december a.s. ds. Jan Kievit zijn 
werkzaamheden voor het dovenpastoraat zal 
beëindigen. We vinden het jammer om hem als 
dovenpredikant te moeten missen. Maar we 
hebben in de afgelopen tijd ook wel zorg gehad 
om de drukke combinatie van twee banen waar 
ds Kievit voor stond. Zeker toen hij in het 
voorjaar zijn werk wegens ziekte tijdelijk moest 
neerleggen. We hebben dan ook alle begrip 
voor de beslissing van ds. Kievit.  
 
Gelukkig zal de vacature die door dit vertrek 
ontstaat, worden ingevuld. We zijn hierover 
met de Protestantse Kerk in goed gesprek.  
Het zal helaas niet lukken per 1 januari een 
opvolger aan te stellen. Werving en selectie 
vraagt tijd. En na benoeming moet de nieuwe 
pastor natuurlijk ook nog werkzaamheden 
afronden in de “oude” gemeente.  
 
We zoeken daarom naar tijdelijke opvang voor 
de vacature. Zodra hierover meer bekend is, 
laten we u dat weten.  
Ook zullen we u berichten over het afscheid 
van ds. Kievit, dat in gezamenlijkheid met de 
Protestantse Kerk wordt voorbereid. 
 
We begrijpen dat dit bericht vooral voor de ICs 
in het zuiden van het land moeilijk is. Ze 
hebben al een tijd hun dovenpastor moeten 
missen. En worden nu geconfronteerd met een 
periode van onzekerheid. Zodra we iets weten 
over een tijdelijke regeling melden we u dit.  
 
Ondertussen kunt u voor vragen terecht bij 
onze coördinator Sylvia van Delden,  
e-mail:  s.vandelden@protestantsekerk.nl 

Taakgroep Toerusting 

- De Taakgroep Toerusting maakt jullie attent 

op de volgende punten:  

 
1.  Op 2 november wordt de JocDay gehouden 
in Ede: Ganzeweide 17. Open vanaf 13:30 uur  
Zie: www.jocday.nl 
 
2. Ook op 2 november is de ontmoetingsdag 
ouders van dove kinderen. Deze is in Nijkerk, 
kerkgebouw ‘De Kandelaar’, Meinsstraat 4A. 
 
3. De Landelijke Contactdag van 9 november 
komt snel dichterbij. Belangrijk thema zal zijn: 
“Wat kunnen wij leren van dove vervolgde 
christenen in het land Oezbekistan”. Zie de 
flyer op de volgende bladzijde.  
Als jullie je nog niet hebt opgegeven, doe dat 
dan nog snel via e-mail: wscherff@solcon.nl  
 
4. De komende tijd zal er nagedacht worden 
over de lijst met voorgangers in de 
dovendiensten. Zij die nu voorgaan zullen dat 
niet altijd blijven doen. Daarom wordt er de 
komende tijd aandacht geschonken aan het 
werven en/of opleiden van voorgangers voor 
de dovendiensten. Speciaal ook zal er gezocht 
worden naar dove mensen om invulling te 
geven aan deze mooie taak.  
 
5. Voor een aantal taken van het IDP zoeken 
wij nog steeds vrijwilligers. Kijk voor een 
overzicht van ‘vacatures’ op 
www.doofenkerk.nl/organisatie 
 
6. Op 18 april 2020 wordt de Christelijke 
Doven Dag gehouden. De plaats is: Sociaal 
Cultureel Centrum ‘De Biechten’ Vincent van 
Goghlaan 1, 5246 GA Rosmalen. Open vanaf 
10 uur. 17 uur afgelopen. Kosten: toegang 5 
euro pp, onder de 4 jaar is gratis. 4-12 jaar 
€2,50 en 12+ is het €5 p.p. Inclusief lunch en 
koffie/thee.  
Opgeven via e-mail: CDD2020@gmail.com 
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 Taakgroep Communicatie 

- De taakgroep PR en website heeft een 
andere naam  gekregen. Alle dingen die wij 
deden en gaan doen hebben te maken met 
‘communicatie’. Daarom heet de taakgroep 
voortaan Taakgroep Communicatie. 

- Een van de taken is het bijhouden en 
voortdurend vernieuwen van de website van 
het IDP ‘doofenkerk.nl’.  
Tot nu toe hielden eerst ds. Adri Dingemanse 
en na hem ds. Frans van Dijke zich hier mee 
bezig. Vanaf begin november is dit de taak 
geworden van ds. Kees Brouwer, lid van het 
algemeen bestuur van het IDP.  
Op de website vind je binnenkort het  
e-mailadres waar de informatie die op de 
website moet komen naar toe kan worden 
gestuurd. We wensen Kees veel succes met 
zijn nieuwe taak!   

    Kees Brouwer 

 

Taakgroep Financiën 

  

- Krijg je als IC geld binnen op je 
bankrekeningnummer en je ziet niet van wie 
dat geld komt? Maak 1 eurocent over naar het 
bankrekeningnummer en schrijf er bij:  
Bedankt voor uw gift. We zien alleen niet wie 
u bent. Zou u dat ons willen vertellen? 

 

- Het bankrekeningnummer en de 
tenaamstelling van het landelijk IDP is: 

NL74 INGB 0652915000 
ten name van: Protestantse Kerk in Nederland 
o.v.v: IDP 

Taakgroep Contact IC’s 

- Op 26 september 2019 was er een 
avond in Utrecht  bedoeld voor de 
penningmeesters van de IC’s. Dit ter 
onderlinge bemoediging, hulp en het 
samen bespreken van knelpunten en 
oplossingen. Omdat niet alle 
penningmeesters konden hadden 
sommige IC’s een vervanger gestuurd. 
Andere IC’s konden jammer genoeg 
niet aanwezig zijn.  
De avond is door alle aanwezigen als 
positief ervaren en vraagt zeker om een 
vervolg. 
Iemand zei: op deze manier merk je dat 
je er niet alleen voor staat. Een ander 
zei: wat een goede tips, hier gaan wij 
zeker mee aan de slag. Een verslag van 
de bijeenkomst is naar alle IC’s 
gestuurd.  

- Op 5 maart is er een zelfde soort 
ontmoetingsavond, nu bestemd voor 
de voorzitters van de IC’s. Dit is een 
vervolg op de eerste avond van begin 
dit jaar. Daar kwam als prioriteit uit de 
gerichte aandacht voor jongeren. 
Voorlopig heet dit ‘project jongeren’. 
Hieronder in de rubriek: ‘gebed 
gevraagd’ wordt dit project genoemd.            

 
Taakgroep Missionair 

- Missionaire opdracht van IC:  

niet alleen IC voor onszelf zijn,  
niet alleen het ‘samen goed hebben’  
maar vooral ook wat we als IC hebben 
en doen uitdelen aan anderen. 

Een ‘Missionaire IC’ heeft in alles een 
houding die uitstraalt dat ze het goede 
nieuws over Jezus ook aan anderen 
gunt en met hen wil delen in de 
verwachting dat God zal zegenen!  

 

                         ”Missionair” 



 

  
Gebed gevraagd 
1. Voor ds. Jan Kievit en een goede opvolging 
2. Voor zegen over het ‘project jongeren’ 
3. Voor vuur en enthousiasme in de IC’s 
4. Voor goed contact met de doven en hun  
    kerken 
5. Voor alle werkers binnen het IDP 
6. Voor alle (nieuwe) vrijwilligers 

 

 
Nieuw Beleidsplan  
Het komende jaar 2020 wordt er gewerkt aan 
een nieuw beleidsplan voor het IDP. Dat is 
nodig om aan elkaar te vertellen wat we de 
komende tijd belangrijk vinden en daarom 
gaan doen.  
 
In een beleidsplan vertellen we o.a. wie we 
zijn, waarom we er zijn, wat we willen en hoe 
we daar kunnen komen.  
 
Dit plan gaan we als landelijk IDP en 
plaatselijke IC’s samen maken. Want alleen 
dan kan het een plan worden van ons allemaal. 
Jullie lezen de komende tijd hoe je als IC of 
individueel mee kunt doen om er een 
inspirerend en uitvoerbaar plan van te maken.  
 

Voor in de agenda 
1. JocDay 2 november 2019 in Ede 
2. Ontmoetingsdag ouders van dove kinderen    
    2 november 2019 in Nijkerk 
3. Landelijke contactdag 9 november 2019 in    
    Nijkerk 
4. Tweede ontmoeting voorzitters van de IC’s  
    op 5 maart 2020 in Utrecht 
5. Christelijke Dovendag op 18 april 2020 in     
    Rosmalen (bij Den Bosch) 

 

 

 

De huidige IC’s 
Hieronder zie je welke IC’s er nu zijn. Een aantal is 

provinciaal georganiseerd (Groningen, Friesland, 

Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord-Holland en 

Zeeland). Een aantal regionaal (Gelderland-Noord, 

Gelderland-Zuid, Delfland-Rotterdam, Gorinchem-

Dordrecht). En een aantal plaatselijk met 

omgeving (Katwijk, Leiden, Alphen, Den Haag en 

Zoetermeer). Noord-Brabant en Limburg hebben 

geen eigen IC.   

 

Gebiedsindeling dovenpastores 

 

 

Organisatie structuur IDP landelijk 

 


