6 juni 2020 - Advies IDP aan IC’s over hervatten van kerkdiensten en activiteiten
IDP advies
Het advies van het landelijk IDP aan de IC’s is: begin pas vanaf zondag 6 september 2020
weer met de doven- en gecombineerde diensten en met de overige activiteiten.
Overwegingen bij het advies
1. We bevinden ons nu, begin juni, nog maar net in een situatie van langzaam versoepelen
van overheidsmaatregelen. De komende maanden moet blijken of deze trend zich doorzet.
2. Eén versoepeling is dat per 1 juni weer 30 mensen plus ‘kerkpersoneel’ bijeen mogen
komen in een dienst. Vanaf 1 juli weer 100 mensen plus ‘kerkpersoneel’. Dat alles volgens
een protocol dat binnen de maatregelen van de overheid regelt waaraan een kerkgebouw,
bezoekers en diensten moeten voldoen. Het lijkt ons verstandig om af te wachten hoe dit
alles gaat verlopen.
3. Veel van onze kerkgangers zijn al wat ouder en horen daarmee bij de mensen die meer
kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Als IDP en IC hebben we daarom een plicht om
eventuele risico’s die voortvloeien uit een te snel opstarten van de diensten te vermijden.
4. Namens de kerken is er geregeld overleg met de overheid. Vanuit dat overleg komt o.a.
het advies om -ook al mag het vanaf 1 juni weer in een gebouw- als het even kan toch de
komende maanden diensten digitaal plaats te laten vinden en/of ze nog even uit te stellen.
Aanbevelingen kerkdiensten
Het IDP vraagt de IC’s
1. zich bovenstaand advies van het IDP ter harte te nemen;
2. als IC-bestuur het gesprek aan te gaan met de eigen groep doven of en hoe zij een
dovendienst of gecombineerde dienst van de eigen IC vanaf 6 september weer willen en
durven bezoeken;
3. in gesprek te gaan met de beheerder/kerkenraad van een (kerk)gebouw waar men een
doven-of gezamenlijke dienst wil gaan houden over de getroffen of nog te treffen
maatregelen (het protocol) waaronder men als gemeente weer samen wil gaan komen;
4. na te gaan of -gezien het geringer aantal mensen dat een dienst mag bezoeken- de
gehele groep doven wel aanwezig kan zijn;
5. bij de NCBD te informeren hoe zij omgaan met hun verenigingsactiviteiten. Immers veel
dovendiensten van een IC vormen daar een onderdeel van;
6. een nieuwe lijst van kerkdiensten aan de webmaster (webmaster@doofenkerk.nl) te
sturen voor de periode vanaf 1 september. Want om misverstanden te voorkomen wordt
de kerkdienstenlijst op de website van het IDP schoongeveegd tot en met december 2020.
7. bij alles vooral het gezamenlijk gezond verstand te gebruiken of iets wel of niet kan.

Aanbod video-diensten
De afgelopen weken zijn er veel initiatieven ontstaan om elke zondag kerkdiensten via de tv
of het internet uit te kunnen zenden waarbij de voorganger zelf gebaren gebruikte of/en er
ook een tolk gebarentaal in beeld was. Na 6 september willen we als IDP er voor zorgen dat
er elke zondag ergens vanuit Nederland een dienst te zien zal zijn waarin bij u bekende
voorgangers zelf gebaren gebruiken of/en er ook een tolk gebarentaal in beeld is.
Op de website www.doofenkerk.nl zult u kunnen zien hoe laat en waarvandaan er een
video-dienst te volgen is. We doen dit omdat ook na 6 september nog niet overal weer
‘normaal’ kerkdiensten gehouden zullen worden. Daarbij kunnen we zo ook rekening
houden met hen die na 6 september liever toch nog even thuis blijven.
Aanbevelingen overige bijeenkomsten en vergaderingen
Verder vraagt het IDP aan de IC’s
1. per activiteit na te gaan wanneer het verstandig is die weer in te plannen. Te denken valt
aan IC vergaderingen, Bijbelkringen, ander groepswerk en uitstapjes enz.
2. per activiteit na te gaan of e.e.a. ook digitaal plaats kan vinden bijv. via een videoverbinding of e-mail enz.
3. verder fysiek alleen samen te komen in een ruimte (kerkzaaltje of huiskamer) waar de
regels helemaal kunnen worden nageleefd.
4. elkaar te helpen -voor en na 6 september- de basisregels na te leven, te weten vaak
handen wassen, thuis blijven bij klachten, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en
altijd niesen en hoesten in de elleboog.
Protocollen
Hierboven wordt een aantal keer het woord ‘protocol’ gebruikt. Dat is een verzameling van
echt na te volgen regels. Voorbeelden van regels uit zo’n protocol zijn: kerkgangers moeten
zich (digitaal) aanmelden, worden bij binnenkomst gescreend op gezondheid, krijgen een
plaats toegewezen op 1,5 meter uit elkaar (uitgezonderd huisgenoten), er is geen
koffiedrinken na afloop, je moet elkaar vermijden bij het binnenkomen en verlaten van de
kerk … enz. Het meest actuele voorbeeld van een protocol is te vinden op:
https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronaprotocol/
Websites
Een aantal websites biedt steeds actuele info, zoals www.rijksoverheid.nl www.cioweb.nl
www.doofenkerk.nl en natuurlijk de website van de eigen IC of de eigen kerk.

Weer in behoedzaamheid het geloof gaan vieren, zo kan het uitgangspunt voor advies en
aanbevelingen verwoord worden. Het IDP wenst en bidt u Gods vreugdevolle zegen toe in
alles wat weer opgestart kan en mag worden.
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