
75 jaar 
dovendiensten in 
Leiden e.o. 
In september 1941 vond 
de eerste dovendienst 
plaats in Leiden. Het was 
in het hervormde 
jeugdgebouw Rehoboth 
op het Rapenburg 
Later werden de 
diensten gehouden in de 
Gereformeerde kerk aan de Lammenschansweg, de 
Gereformeerde Petrakerk in Leiden Noord en in de 
Scheppingskerk te Leiderdorp, waar nu nog om de 
week dovendiensten worden gehouden. 

 
25 jaar dovendiensten in de Scheppingskerk 
Op zondag 21 februari 2016 hebben we gevierd dat 
de dovengemeente al 25 jaar bijeenkomt in de 
kapelzaal van de Scheppingskerk. Op 24 februari 
1991 was dat voor het eerst. 
 

 
 

Dovenpastor Midden-Nederland 
 
Ds. F.C. van Dijke, Maasoord 29 
3448 BM Woerden, 06-21525780 
f.vandijke@pkn.nl 
 

IC Leiden en omstreken 
 
Voorzitter: dhr. J.A. Bakker 
 
Secretaris: dhr K. Mateboer  
idp.ic.leiden@gmail.com 
 
Penningmeester: mw. F. Noort-van Rooijen 
Rekeningnummer van de IC Leiden: 
NL77INGB0003809667 
t.n.v. de Interkerkelijke Commissie voor 
het Dovenpastoraat Leiden e.o. 
 

Kerkdiensten 
Scheppingskerk (kapelzaal) 
Van Poelgeestlaan 2, Leiderdorp 
Zondags, eens per 14 dagen  
Aanvang om 10:00 uur 
 

Meer informatie 
Meer informatie over het Interkerkelijk 
Dovenpastoraat en dovendiensten is te vinden op:  
www.doofenkerk.nl 

 
 

 
 
 

IC Leiden 
 

Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, 
Rijnsburg, Sassenheim, Voorschoten, 

Zoeterwoude 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.doofenkerk.nl/


Het Interkerkelijk Dovenpastoraat 
De Interkerkelijke Commissie voor het 
Dovenpastoraat in Leiden e.o. maakt deel uit van 
het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP).  
Het IDP is een samenwerkingsverband van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands 
Gereformeerde Kerken en  de Protestantse Kerken 
in Nederland. 
 

Pastorale hulpdienst  
Pastoraat is in de eerste plaats een 
verantwoordelijkheid van de plaatselijke kerken. De 
ervaring leert dat het pastoraat aan dove mensen 
vaak om specifieke vaardigheden vraagt. Daarom 
helpt het IDP de kerken om een goede invulling te 
geven aan het pastoraat onder dove mensen. 
 

Dovenpastores 
Ter ondersteuning hebben de samenwerkende 
kerken vier pastores vrijgesteld voor het werk van 
het Dovenpastoraat. Samen met de kerken en de 
vrijwilligers dragen zij verantwoordelijkheid voor al 
de activiteiten van het IDP. Drie pastores werken in 
een eigen regio. Eén pastor werkt in  
De Gelderhorst (zorghuis voor oudere 
doven) en is landelijk het 
aanspreekpunt voor jongeren. 
 
1. mw. Elselie de Jong 
(De Gelderhorst) 
2. ds. M. Visser 
3. ds. F.C. van Dijke  
4. ds. J.F. Kievit 
 
 

Regionale organisatie van het IDP 
Regionaal is het IDP georganiseerd in Interkerkelijke 
Commissies (IC's). Deze commissies zijn het 
aanspreekpunt voor de plaatselijke kerken voor 
ondersteuning bij het pastoraat aan dove mensen.  
 

Wat doet de regionale commissie? 
De IC heeft als taak het bevorderen van de 
pastorale zorg voor dove gemeenteleden. Dit 
gebeurt middels: 

 kerkdiensten voor doven 

 gecombineerde diensten voor doven en 
horenden 

 gemeentemiddagen en -avonden 

 vieringen en uitstapjes 

 huis- en ziekenbezoek 
 

De IC Leiden e.o. 
De dove en horende leden van de IC Leiden zijn 
afgevaardigd namens de kerken in de regio: 

 Protestantse Gemeente Leiden 
(Hooglandse Kerk, Marekerk, De 
Regenboogkerk en De Verbinding) 

 Christelijk Gereformeerde Kerk Leiden 

 Hervormde en Gereformeerde Kerk Rijnsburg 

 Protestantse Gemeente Oegstgeest 

 Protestantse Gemeente Voorschoten 

 Protestantse Gemeente Leiderdorp 

 Protestantse Gemeente Sassenheim 

 Protestantse Gemeente Zoeterwoude 

 Nederlands Gereformeerde Kerk Oegstgeest 
Deze kerken bieden financiele ondersteuning aan 
de IC. Ook dragen zij zorg voor ambtelijke 
vertegenwoordiging bij de dovendiensten. 

Dovendiensten 
Iedere veertien dagen wordt er een dovendienst 
gehouden in de Kapelzaal van de Scheppingskerk in 
Leiderdorp. In deze diensten gebruiken de 
voorgangers gebarentaal, of worden zij bijgestaan 
door een gebarentolk. De diensten zijn ook een 
belangrijk moment van ontmoetig voor de dove 
gemeenteleden. 
 

 
 

 

1 

2 

3 

4 


