
  

Vanuit bestuur en taakgroepen 

1. Corona-virus nog altijd sterk  
     Video: https://youtu.be/flhNCp-w4HA 

In de IDP-Nieuwsbrieven van verleden jaar en 
de eerste brief van dit jaar stonden de 
gevolgen die Corona op de ICs en het IDP 

heeft centraal. Veel van het werk waarin wij elkaar 
ontmoeten is nog altijd niet mogelijk op de manier die 
we gewend zijn. Dit komt omdat wij, net zoals alle 
kerkelijke organisaties, de regels en adviezen van de 
overheid volgen die er op gericht zijn contacten tussen 
mensen zo weinig mogelijk plaats te laten vinden.  

De situatie vanwege Corona blijft ook nu, begin maart, 
zorgelijk. De regering versoepelt wat en de inentingen 
zijn volop begonnen. Maar ook zijn er grote zorgen 
over een derde golf aan besmettingen die opnieuw 
veel mensen erg ziek kan maken.  

Tegelijk kan veel wel, maar dan vooral anders.  
‘Anders’ betekent in veel gevallen: online contact met 
elkaar houden. Kijk nog maar eens naar de suggesties 
en adviezen in de eerste IDP-Nieuwsbrief van dit jaar.  
Hij staat als NGT-versie en geschreven versie op onze 
website: www.doofenkerk.nl/nieuwsbrief-2021-1/ 

2. Nieuwe dovenpastores IDP 
    Video: https://youtu.be/Ky4ATOLdhCI 

De Protestantse Kerk heeft -in samenspraak met het 
IDP- twee dovenpastores op het oog die vanaf de 
zomer de plaats in kunnen nemen van Jan Kievit en 
Frans van Dijke. Een aantal zaken moet nog geregeld 
worden voordat er van beide kanten een definitief  
ja-woord wordt gegeven. Maar een en ander ziet er 
positief uit. Als alles rond is wordt dit uiteraard zo snel 
mogelijk bekend gemaakt.  

3. Nieuw beleidsplan IDP 2021-2025  
    Video: https://youtu.be/miok5drUYL0 

Het IDP heeft na uitkomst van de gespreksrondes met 
de ICs het nieuwe beleidsplan ‘Geloven in gebaren’ 
vastgesteld. In dit beleidsplan wordt o.a. een nieuw 
spoor ontwikkeld richting jongere doven waarbij het 
gebruik van gebarentaal en dovencultuur centraal 
staan. Via jouw IC kan je dit beleidsplan inzien. Maar je 
kan het Beleidsplan ook downloaden via: 
www.doofenkerk.nl/beleid/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
4. Sylvia van Delden in mei 2021 met pensioen  
     Video: https://youtu.be/zxPSHNrgXbE  

De coördinator van het IDP Sylvia van Delden zal per 
mei 2021 met pensioen gaan. Haar laatste werkdag is 
op 8 april a.s. In een woord van afscheid schrijft Sylvia 
aan ons allemaal het volgende:  
  “Sinds 2008 ben ik bij het dovenpastoraat betrokken.   
  Eerst enkele uren in de maand. Later werd dat een    
  halve dag in de week, daarna nog wat meer,  
  tot ik uiteindelijk vanaf 2018 mijn hele werktijd  
  (2 dagen in de week) voor het IDP werkte.  
   
      Video: https://youtu.be/ZOyZiUWCz2E 
  Toen ik begon wist ik niets van de dovenwereld.  
  Ik ben hier toevallig terechtgekomen. Maar het is niet  
  toevallig dat steeds meer van mijn werktijd aan het  
  dovenpastoraat besteed werd. Daar heb ik voor  
  gekozen. En de Protestantse Kerk Nederland heeft me  
  daartoe de ruimte gegeven. Ik heb een nieuwe wereld  
  leren kennen. Een wereld met heel veel boeiende en  
  aardige mensen! Ik heb veel geleerd. Ik heb met grote  
  vreugde gewerkt. En soms ook wel met wat frustratie,  
  als dingen langzamer gingen dan ik graag zou willen.  
  Maar vooral was het mooi om deze wereld te leren  
  kennen en er een beetje deel van te mogen zijn.  
  En nu is er het moment van afscheid. Vanaf mei dit  
  jaar ben ik met pensioen.  
  Zomaar wat dingen die ik achterlaat:  
  ● Het IDP heeft een mooi en ambitieus beleidsplan.  
  ● Het IDP krijgt voor het eerst een Dove dovenpastor.    
  ● In een tijd waar alom geklaagd wordt over te weinig    
  betrokkenheid van jonge mensen bij de kerk, heeft  
  het IDP een taakgroep jongeren, waar uitsluitende  
  Dove jongeren lid van zijn.  
  ● In deze coronatijd waar van alles onmogelijk is,    
  worden juist veel nieuwe en creatieve oplossingen  
  gevonden in ICs en door het IDP landelijk. 

      Video: https://youtu.be/j7SnOJyrAQA 
  Ik laat een mooie organisatie achter, die vast nog  
  meer gaat bloeien de komende tijd. Ik hoop van veel  
  mensen persoonlijk afscheid te kunnen nemen op de  
  landelijke contactdag op 13 november.  
  En vooral: ik wens iedereen vrede en alle goeds!  
  Sylvia van Delden.” 

Wij allemaal zullen de inzet, betrokkenheid en 
kundigheid van Sylvia zeer gaan missen. Wat zij ons 
wenst wensen wij ook haar: vrede en alle goeds.  
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5. Landelijke Bijbeldag 13 maart 2021 via website 
    Video: https://youtu.be/cIK12MCc6AE 

De landelijke Bijbeldag 2021 gaat door! 
Nee, niet ergens samen in een zaal. Maar 
op een manier waardoor we allemaal 
vanuit ons eigen huis mee kunnen doen. 
Hoe kan dat? Op onze website 

www.doofenkerk.nl staat vanaf 13 maart een 
Bijbelstudie over het thema ‘Hoop’. Deze studie is een 
programma met verschillende onderdelen en 
mogelijkheden waaraan je vanuit huis mee kunt doen. 
Heb je op 13 maart geen tijd dan kan je de studie ook 
op een later tijdstip doen. Ook kan je het over meer 
dagen verdelen. Alles is mogelijk! Ben je nieuwsgierig 
geworden en wil je ook meedoen? Klik dan vanaf 13 
maart op www.doofenkerk.nl/activiteiten/landelijke-
bijbeldag-13-maart-2021/ 

 

6. Christelijke DovenDag 24 april 2021 via ‘Zoom’ 
    Video: https://youtu.be/llMBSmWNfdQ 

Ook deze dag gaat door. Het thema is: ‘Samen op weg, 
bestaat het, wat mis je…?’  

Net zoals de Bijbeldag houden we deze dag niet samen 
in een zaal. In plaats daarvan kan je aan deze dag 
meedoen via het computerprogramma ‘Zoom’. Het is 
dan wel nodig je hiervoor op te geven via het e-
mailadres: christelijkedovendag@gmail.com 

    Video: https://youtu.be/yK5rGGlPxVs 
Als je je hebt opgegeven krijg je half maart een 
bevestiging. Je ontvangt dan ook een lijst van 
workshops die je kan volgen. Door het invullen van een 
onlineformulier kan je één van die workshops 
uitkiezen.  

Zoals je weet is deze dag een gezamenlijke dag van 
Deaf Christian Fellowship, het Katholiek 
Dovenpastoraat, de NCBD en het IDP.  

Hieronder staat de flyer voor deze dag. Maar bekijk 
vooral ook de uitnodiging via het gebarenfilmpje op: 
https://youtu.be/vIhYuMal48E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ontmoetingsdag ouders en hun dove kinderen 
    Video: https://youtu.be/zMJEl-bkRwA 

Het IDP, Op weg met de ander en Dit Koningskind 
organiseren samen op 6 november 2021 een 
ontmoetingsdag voor ouders met hun dove kinderen in 
de basisschoolleeftijd. In november 2020 kon deze dag 
niet doorgaan vanwege Corona.  

Het programma van de komende dag zal waarschijnlijk 
in grote lijnen hetzelfde zijn als we in 2020 van plan 
waren. Dus: van 14 - 19 uur inclusief een maaltijd.  
Opgeven kan via www.opwegmetdeander.nl   

8. Landelijke Contactdag 13 november 2021 
     Video: https://youtu.be/ZC2az8dRElg 

Op 13 november 2021 willen we weer een Landelijke 
Contactdag houden. Hopelijk gewoon samen in een 
zaal. Voor deze dag is door de Taakgroep ICs een 
boeiend thema bedacht: ‘Beeldende taal’. Hoe kunnen 
we allerlei manieren van taalgebruik benutten in de 
onderlinge communicatie? Maar ook in alles wat we 
samen als ICs en IDP aan activiteiten hebben. 
Natuurlijk hoort daar een sterker gebruik van de 
gebarentalen bij. Maar er is meer zoals: hoe 
gebaar/vertel je een verhaal zodat het boeiend is,  
kom je door het uitbeelden van een Bijbelverhaal 
(bibliodrama) tot een beter begrijpen daarvan, helpt  
schilderen of tekenen van wat je gelooft jouzelf of een 
ander aan wie je het laat zien enz.  
Natuurlijk staat tijdens deze dag vooral ook de 
onderlinge ontmoeting met elkaar centraal.  

Aan het programma moet nog veel worden gedaan. 
Heb je na het lezen ideeën of wil je meehelpen, meld 
het bij taakgroepic@gmail.com. En: schrijf de datum 
alvast in je agenda!    

9. 3x afscheid 
    Video: https://youtu.be/bVC9I2RPzow 

Zoals je al in het stukje van Sylvia van 
Delden kon lezen is zij bij de Landelijke 
Contactdag aanwezig. Gewoon als 
vrijwilliger die meehelpt aan deze dag. 
Maar ook -omdat Corona dan hopelijk 

veel minder sterk is- om dan een beetje ‘gewoon’ 
afscheid te kunnen nemen.  

Dat brengt bij twee andere mensen van wie we 
afscheid namen en gaan nemen: Jan Kievit en Frans 
van Dijke. Jan Kievit stopte al ruim een jaar geleden. 
Vanwege Corona kon er tot nu toe niet ‘normaal’ 
afscheid van hem genomen worden. Wat Jan Kievit 
betreft is daar nu in kleinere kring aandacht aan 
besteed en wordt er verder geen landelijke activiteit 
meer aan verbonden.  

In de laatste weken van juni vallen de laatste 
werkdagen van Frans van Dijke voordat hij ons 
vanwege zijn pensioen gaat verlaten. Ooit, lang voor 
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Corona, werd al eens een datum genoemd van 
zondagmiddag 13 juni waarop in een kerkdienst in 
Woerden officieel afscheid van hem genomen zou 
kunnen worden. Wie had gedacht dat Corona zo lang 
zou duren dat zelfs deze datum onzeker gaat worden.      

Als er meer duidelijkheid komt over de invloed van 
Corona zal zo snel mogelijk aan de ICs en anderen 
meegedeeld worden of een afscheidsmoment op  
zondagmiddag 13 juni wel of niet doorgaat.     

10. Boeken, films en artikelen over doofheid 
      Video: https://youtu.be/pB1F5v9bVtQ 

Het IDP maakt een lijst van 
artikelen, boeken, bladen en 
filmpjes over doofheid.  
Over doofheid alleen, of over 
doofheid en geloof, of over 

doofheid en pastoraat.  

Er zijn boeken, artikelen en films die gewoon 
interessant zijn. Maar van andere zeg je misschien:  
dit moet iedereen echt gelezen hebben. 

Misschien ben je een belangrijk boek of artikel of een 
interessante film tegengekomen, of kom je die nog 
tegen. Wil je de titel van dat boek, artikel of die film 
dan aan ons doorgeven?  

Het zou heel mooi zijn als je ook iets opschrijft waarom 
je het interessant of belangrijk vond. Zo zal er een 
lange lijst van boeken, artikelen en films over doofheid 
ontstaan. Uit de lange lijst stellen we een top 10 lijst 
op. En in de Nieuwsbrief kunnen we erover schrijven, 
dan heeft iedereen er iets aan.  
Je kunt het doorgeven via taakgroepic@gmail.com. 

11. Nieuw rekeningnummer en tenaamstelling IDP       
       Video: https://youtu.be/vQzQfHFHIQk 

Het bankrekeningnummer van het IDP 
is gewijzigd. Het nieuwe 
bankrekeningnummer is vanaf heden: 
NL27 INGB 0674 5493 68 t.n.v. 
Interkerkelijk Dovenpastoraat. 

De oude bankrekeningnummers waren:  
NL72 INGB 0001 6781 82 t.n.v. Stuurgroep Geestelijke 
Verzorging van Doven en NL74 INGB 0652 9150 00 
t.n.v. Protestantse kerk in Nederland. 
Wij vragen jullie dringend de oude gegevens te 
verwijderen en het nieuwe nummer en de nieuwe 
naam in te voeren en voortaan te gebruiken! 

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat heeft vanaf nu ook 
de officiële ANBI-status!  
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