
  

Vanuit de Taakgroep IC 

1. Corona … hoe nu verder? 
Sinds half maart ligt veel werk 
van onze ICs stil. Dat komt omdat 
bijna alles binnen plaatsvindt. In 
een kerkgebouw, kerkzaaltje of 
huiskamer.  

Binnen is het risico op coronabesmetting heel 
groot. Ook op anderhalve meter afstand van 
elkaar! En zelfs als er niemand hoest of niest. 
Daarom adviseerde het IDP-bestuur in maart de 
ICs dringend om alle werk te stoppen.   

Vanaf 1 juli versoepelt de regering veel 
maatregelen. Afname van besmettingen en 
economische noodzaak geven daartoe aanleiding. 

In veel kerkgebouwen en heel het kerkelijk werk 
zie je dat binnen het gebouw (onder voorwaarden) 
de activiteiten zich ook weer stap voor stap 
uitbreiden. Begrijpelijk, want als gelovigen horen 
we bij elkaar en zijn we daarom graag samen! 

Advies IDP-bestuur 
Toch adviseert het landelijk bestuur van het IDP 
(in hun brief van begin juni) de ICs om tot begin 
september geen binnenactiviteiten te houden of 
bij te wonen. Onder deze activiteiten vallen o.a. 
kerkdiensten, Bijbelkringen, catechese, al het 
andere groepswerk, vergaderingen en persoonlijke 
contacten zoals niet-noodzakelijk huisbezoek. 

Waarom dat advies?  
De huidige bezoekers van onze activiteiten zijn 
doorgaans wat ouder en daardoor extra 
kwetsbaar. Ook moet je voor onze activiteiten 
meestal reizen. Het gezond verstand zegt dat we 
daarom als IDP en IC geen risico moeten nemen 
door activiteiten te snel op te starten. Als het mis 
gaat krijgen we er achteraf spijt van. Veel ligt van 
de zomer normaal toch al stil. Houd dit vol tot 
begin september. En kijk dan wat de actuele 
gevolgen zijn van de huidige versoepelingen.   

Wat wel? 
- Kijk via het internet naar kerkdiensten met tolk 
gebarentaal. Het IDP probeert het zo te regelen 
dat er vanaf september elke zondag ook een 
dienst te zien is met een voorganger die zelf 
gebaren gebruikt.  

  

 

- Vergader als IC-bestuur via een beeldverbinding 
of e-mail en dergelijke.  

- Blijf als IC-bestuur het contact onderhouden met 
de dove mensen via sms, whatsapp, e-mail, 
facebook of wat jullie ook maar aan online-
mogelijkheden gebruiken!  
- Aarzel niet om zelf contact te zoeken met je IC of 
met je dovenpredikant als je daar behoefte aan 
hebt of als dat dringend noodzakelijk is. Er wordt 
dan vast een passende oplossing gevonden.  
- Ga wel door met het plannen van kerkdiensten, 
Bijbelstudiegroepen, vergaderingen e.d. alsof 
corona vanaf september goed onder controle is.  
- Kijk voor actuele info over kerkdiensten op de 
IDP-website: www. doofenkerk.nl. Daar staat ook 
info op over het IDP en corona.  

 

 

 

 

- En: gebruik altijd je gezond verstand! 

  

2. Geen Landelijke Contactdag  
maar Regionale Contactdagen. 
Onze Landelijke Contactdag staat nu 
nog gepland op 14 november 2020. 

Maar, toch lijkt het beter om een landelijke dag 
nog niet door te laten gaan. Ook al is dat ver na 
september en zou het (onder voorwaarden) weer 
mogen in het kerkgebouw in Nijkerk. Met een 
grote groep moeten we ook na september 
voorzichtig blijven (extra kwetsbaar). Ook de 
Protestantse Kerk houdt daarom heel 2020 nog 
geen landelijke dagen.  

Een verstandig alternatief lijkt daarom om de drie 
regionale bijeenkomsten rondom het nieuwe 
beleidsplan te combineren met onderlinge 
ontmoeting op kleine schaal.  
Over datum en plaats en tijdstip en bedoeling van 
deze bijeenkomsten word je als IC na de zomer 
verder geïnformeerd door de ‘commissie 
beleidsplan’. (Zie ook onder ‘Vanuit het IDP-
bestuur.) 
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3. Christelijke DovenDag 
De Christelijke DovenDag die vanwege 
Corona in 2020 niet doorging staat nu 

gepland op zaterdag 24 april 2021. De locatie is 
dezelfde gebleven: Sociaal-Cultureel Centrum ‘De 
Biechten’, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA 
Rosmalen. 

4. Jongerendiensten 
Op 21 juni was er een eerste 
jongerendienst te zien via het internet.  

Voor 4 oktober a.s. staat de volgende gepland, dit 
keer vanuit de Maranathakerk in ’t Harde. Meer 
info bij Rick van ’t Veer, rick.vantveer@gmail.com 
 

5. Uitzenddienst  
Alfred Bout 
Vanaf 1 augustus 2020 gaat 
Alfred Bout (IC Gelderland-

Noord) werken voor Wycliffe Bijbelvertalers 
Nederland. In de middagdienst van zondag 28 juni 
werd in de HHG van Putten Gods zegen gevraagd 
over het werk dat Alfred, Hannah & Jelmer gaan 
doen. De exacte datum waarop de familie Bout 
voor het geplande trainingsjaar naar Roemenië zal 
vertrekken is, in verband met de coronacrisis, nog 
onzeker. Zie: www.familiebout.com 
 

6. Ontmoetingsdag 
Het ‘IDP’, ‘Op weg met de 
ander’ en ‘Het koningskind’ 
willen op 7 november 2020 

een ontmoetingsdag houden voor ouders met hun 
dove kinderen in de basisschoolleeftijd.  
Zie: www.doofenkerk.nl/nieuws 
 

7. JocDay 
Ook op 7 november is de 
jaarlijkse JocDay. Een jongeren-

programma voor dove jongeren vanaf 12 jaar.  
Zie: www.jocday.nl 

 
8. Komende vacatures Taakgroep IC 
Als Taakgroep IC denken we elk jaar 
ook even na over de toekomst van 
onze Taakgroep. Volgend jaar zomer 

treedt een aantal mensen terug. Omdat het 
belangrijk is dat alle ICs evenwichtig zijn 
vertegenwoordigd zoeken we vier nieuwe leden 
voor de Taakgroep. Één uit elke regio van de 
doven-predikanten.  
 
Voor vragen of opmerkingen die je hebt voor de 
Taakgroep IC: taakgroepic@gmail.com 

Vanuit het IDP-bestuur 

1. Nieuw beleidsplan 
Het IDP krijgt een nieuw 
beleidsplan. Er is 
een commissie die het nieuwe 
beleidsplan opstelt.  

De commissie heeft door corona vertraging 
opgelopen, maar zij werkt wel door. In september 
legt zij een conceptbeleidsplan voor aan het 
bestuur. Daarna past de commissie het concept 
nog een keer aan. En dat legt zij in het najaar voor 
aan de ICs. Er zullen, net als vorig jaar, weer drie 
regionale bijeenkomsten van de ICs zijn.  
De commissie is bezig om die te organiseren in 
oktober/november. Dat is nog lastig vanwege 
corona. Maar we zullen er vast uitkomen. Als 
duidelijk is waar we kunnen vergaderen verstuurt 
de commissie de uitnodigingen voor die regionale 
bijeenkomsten. 

2. Vergaderingen 
De vergaderingen van bestuur 

en taakgroepen worden online gehouden via het 
programma ‘Zoom’. Binnenkort heeft het IDP een 
eigen veilig Zoom-account waar bestuur en 
taakgroepen gebruik van kunnen maken. Ook 
zonder corona is dat in de toekomst een mooi 
alternatief als reisafstanden of tijdgebrek het 
bezwaarlijk zouden maken om te vergaderen!  

3. Vacature Jan Kievit 
De dienstenorganisatie van de 
Protestantse Kerk en het  

IDP-bestuur werken hard aan de invulling van de 
vacature die ontstaan is door het vertrek van Jan 
Kievit. Tot oktober vult Frans van Dijke waar 
mogelijk taken in dat gebied in.  

 
4. Zegenlied 
 

Laten wij tot zegen zijn 
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij,  
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven,  
omdat Jezus bij ons is. 
 
(Tekst uit: Mag ik jou tot zegen zijn – Sela) 
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=rmKUDNII75E  
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