
  

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de Taakgroep IC 

1. Corona-crisis 

Wereldwijd, plaatselijk en daarom ook als IDP-

geloofsgemeenschap worden we volop geraakt 

door de gevolgen van het coronavirus. Veel 

mensen zijn ernstig ziek geworden en velen zijn 

zelfs aan de gevolgen van dit virus overleden. 

Om besmetting te voorkomen heeft onze regering 
- voorlopig tot 28 april- vergaande maatregelen 
getroffen. Persoonlijke contacten moeten waar 
mogelijk worden voorkomen. Een groot gedeelte 
van ons maatschappelijk- en sociale leven is 
hierdoor tot stilstand gekomen. 

Ook als IDP, IC en plaatselijke kerken moeten we 
alle activiteiten waarin we elkaar ontmoeten 
stilleggen. Onder deze activiteiten vallen o.a. 
kerkdiensten, Bijbelkringen, catechese, al het 
andere groepswerk, vergaderingen en persoonlijke 
contacten zoals huisbezoek. 

2. Hoe nu verbonden blijven  
Al het ‘gewone’ is plotseling stilgevallen. 
Dit alles maakt onzeker, roept vragen op 
en maakt mensen bezorgd. Ook kan het 

er toe leiden dat mensen in een isolement terecht 
komen. Tegelijk geloven we dat we als gelovigen 
bij elkaar horen. Als IDP, IC en plaatselijke kerken 
blijven wij daarom zoeken naar mogelijkheden om 
naar elkaar om te zien. Leidend bij dat alles is dat 
we van niemand de gezondheid in gevaar willen 
brengen. Veel zal dus online plaatsvinden. 

We roepen alle IC-besturen op om met iedereen 
die bij jullie IC hoort in contact te blijven via sms, 
whatsapp, e-mail, facebook of wat jullie ook maar 
aan online-mogelijkheden gebruiken!  

En omgekeerd roepen we alle mensen die bij een IC 
horen op: aarzel niet om ook zelf contact te zoeken 
met je IC of met je dovenpredikant! Dan zoeken we 
samen naar een passende oplossing.   

 

3. Gebruik de website  
Voor de communicatie vanuit het IDP naar de IC’s 
is er op de website: www.doofenkerk.nl een apart 
tabblad ‘Corona’ gemaakt. Op deze pagina wordt 
zoveel mogelijk nieuws verzameld dat in deze 
crisis van belang is voor de IC-gemeenschap en het 
IDP. Kijk bovenaan de website en klik daarbij op 
het woord ‘Corona’. Je komt dan op een pagina 
met een aantal ‘buttons’ waar je op kunt klikken 
om zo bij verschillende onderwerpen te komen, 
zoals ‘kerkdiensten’ en ‘wat kan jij doen …’ enz.    

 
4. Gebruik de gebedsbrief 

Een van de buttons brengt je bij een 
gebedsbrief. Gebruik die brief en laat 
tegelijkertijd weten of je zelf voorbeden 

hebt. Stuur ze aan de taakgroepic@gmail.com   
De gebeden kunnen dan toegevoegd worden en 
door hopelijk velen van ons mee gebeden worden. 
Het gebed van ons allemaal is hard nodig!  

5. Contact e-mailadressen 
Voor vragen of opmerkingen of wat dan 
ook: neem contact op via de button 
‘Vragen?’ of www.doofenkerk.nl/contact  

6. Afscheid Jan Kievit uitgesteld 
Op 29 maart zou de afscheidsdienst plaatsvinden 
van Ds. Jan Kievit. Deze dienst werd vanwege alle 
corona-maatregelen uitgesteld. Als er een nieuwe 
datum bekend is wordt dit z.s.m. bekend gemaakt.   

7. Bemoediging 
De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
zal uw hart en gedachten in Christus Jezus 
bewaren. (Filippenzen 4:7) 
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