
  

Vanuit de Taakgroep ICs 

1. Corona, de 2e golf, wat nu? 
Sinds half maart hebben wij als 
ICs, zoals iedereen in Nederland- 
te maken met de gevolgen van 
het corona-virus. Het IDP-
bestuur gaf daarom het advies 

om tot begin september bijeenkomsten niet door 
te laten gaan of te vervangen door bijeenkomsten 
op afstand via een beeldscherm.  

Van de zomer zag je dat in veel kerkgebouwen de 
activiteiten onder strenge voorwaarden weer 
langzaamaan mogelijk werden. Dat gaf veel ICs 
moed en hoop. Plannen werden gemaakt en ook 
al hier en daar uitgevoerd om kerkdiensten, 
Bijbelkringen, vergaderingen en persoonlijke 
contacten weer op te starten.  

Helaas zagen en zien we met elkaar vanaf 
september toch ook weer een toename aan 
besmettingen en ziekenhuisopnames door het 
coronavirus. Inmiddels heeft de regering de 
maatregelen om corona er onder te krijgen 
daarom weer strenger gemaakt. Vanaf 5 oktober 
geldt dit strengere regime -als een dringend 
advies- ook voor de kerken, dus ook voor de ICs. 
Zie: www.cioweb.nl/behoedzaam-vieren-van-
geloof/ 

 
Kan het IDP ons vertellen wat we moeten doen? 

Omdat de ICs commissies zijn van plaatselijke 
kerken kan het landelijk IDP niet iets verplichtend 
voorschrijven. Verder is de ene IC de andere niet.  
ICs kunnen daarom van ons geen bindende en 
voor iedereen geldende voorschriften verwachten.  

Wat we wel kunnen is heel hard met alle ICs 
meedenken en elkaar adviseren en helpen in de 
coronasituatie.  

Hiernaast vind je een algemeen advies en een 
aantal praktische suggesties wat betreft de 
kerkdiensten waar je als IC je voordeel mee kunt 
doen. Daarna volgen een aantal online-suggesties 
voor het overige IC-werk.  

 
 

 

 
 
Algemeen advies 
a. Bid veel om deze nare tijd goed en gelovig 
samen door te komen.   
b. Volg de richtlijnen van de overheid. 
c. Houd je aan de regels van het kerkgebouw. 
d. Denk aan ieders veiligheid. 
e. Vraag steeds aan de dove mensen waar zij de 
komende tijd voor kiezen. Sommigen besluiten 
misschien wel om voorlopig helemaal niet 
aanwezig te zijn bij kerkdiensten of andere 
bijeenkomsten zoals Bijbelkringen.  
f. Zoek naar een balans tussen het bewaken van 
elkaars veiligheid en de verbinding met elkaar.  

Enkele suggesties voor kerkdiensten 
Omdat er nu in totaal nog maar 30 mensen in een 
kerkzaal mogen kan je denken aan:  
a. Splits de groep doven op en bezoek om beurten 
op verschillende zondagen een gecombineerde 
dienst in de regio.  
b. Stel dat je twee gecombineerde diensten per 
maand hebt, laat er één vervallen en vraag aan de 
kerk of de doven voorrang hebben in de 
overgebleven dienst. (De IC Den Haag doet dat.)  
c. Houd helemaal geen gecombineerde dienst en 
vervang deze -naast de al bestaande 
dovendiensten- door een extra dovendienst in een 
zaal in hetzelfde of een ander kerkgebouw.   
(De IC Delfland Rotterdam doet dat.) 
d. Als er op zondag echt geen ruimte is in een 
kerkgebouw, beleg dan eens een dovendienst op 
een doordeweekse middag of avond (zoals NCBD 
afdelingen vaak al doen.) 
e. Zorg dat de doven die niet in de kerk kunnen of 
durven komen weten dat ze een dienst met een 
gebarentaalvaardige voorganger of een tolk 
gebarentaal via het internet kunnen meemaken. 
Deze diensten vind je op de website van het 
dovenpastoraat www.doofenkerk.nl.  
f. Kom in alles vooral steeds op voor de belangen 
van de doven! 
g. We vragen jullie om andere ideeën die in jullie 
IC worden gevonden in een mailtje op te sturen 
naar de taakgroepic@gmail.com, zij sturen jullie 
ideeën graag door naar de andere ICs.   
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Wat kan er allemaal ‘online?’ 
 

a. Vergaderingen van het IC-bestuur kan je ook 
houden  door een onderlinge beeldverbinding te 
gebruiken via ‘Zoom’ of ‘Google Meet’ e.d.  
Vaak is er wel een handig familielid of zijn er buren 
die daar even bij kunnen helpen.  
b. Contacthouden met elkaar kan ook via sms, 
whatsapp, e-mail, facebook of wat jullie ook maar 
aan onlinemogelijkheden gebruiken!  
c. Denk eens aan een gezellig contactmoment met 
meerdere mensen tegelijk via een beeld-
verbinding. Je kunt daar ook goed een tolk 
gebarentaal bij inschakelen. De IC Utrecht heeft 
daar wel ervaring in. Neem eens contact met hen 
op. 
d. Bijbelgroepen zijn wat lastiger te organiseren 
via het internet. Hoe organiseer je bijvoorbeeld 
een Online Bijbelkring? Misschien hebben jullie 
daar wel goede ideeën over. Laat ze weten aan 
één van de dovenpredikanten of de 
taakgroepic@gmail.com. Zij sturen jullie ideeën 
door naar andere ICs.  
Een Bijbelstudie kan natuurlijk ook op papier aan 
iedereen verzonden worden via e-mail of app e.d. 
zodat je er thuis zelf of in een kleine groep mee 
aan de slag kunt gaan.   

e. ‘God is altijd online’, zo zei 
iemand. Wel geheel anders dan 
via ons internet, maar toch en 
inderdaad: bij God kunnen we 
altijd terecht. Via Jezus en de 
Geest maakt God dag en nacht  
op een wonderlijke manier 
verbinding met ons!  

 
2. Agenda (alles onder voorbehoud!) 

a. Ontmoetingsdag 
Het IDP, Op weg met de 
ander en Dit koningskind 
houden op  
7 november 2020 een 

ontmoetingsdag voor ouders met hun dove 
kinderen in de basisschoolleeftijd.  
Op dit moment lijkt -ondanks corona- deze dag 
door te kunnen gaan.  
Zie voor info: www.doofenkerk.nl/save-the-date-
ontmoetingsdag-2020/nieuws 
 
 

b. JocDay 
Ook op 7 november is de 
jaarlijkse JocDay. Een 
jongerenprogramma voor dove 

jongeren vanaf 12 jaar. Ook deze dag lijkt door te 
kunnen gaan. Zie: www.jocday.nl 
Zowel de ontmoetingsdag als JocDay wordt 
gehouden in de Goede Herderkerk.  
Adres: Ganzeweide 17, 6713CA Ede. 
 

c. Christelijke DovenDag 
De Christelijke DovenDag die 
vanwege Corona in 2020 niet 
doorging is verplaatst naar 

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

d. Regioavonden rondom het 
nieuwe IDP-beleidsplan 
Het IDP krijgt een nieuw 
beleidsplan. Er is een commissie die 

het nieuwe beleidsplan opstelt.  
In oktober is er een conceptbeleidsplan door de 
commissie gepresenteerd aan het IDP-bestuur.  
Ditzelfde gebeurt de komende tijd in een aantal 
regionale bijeenkomsten voor de ICs. 
Uitnodigingen daarvoor zijn verstuurd aan de ICs. 
Kijk dus goed in de mailbox en geef je op als IC.  
We zien graag dat u zich uiterlijk een week voor de 
betreffende regioavond opgeeft. Mail de opgave 
naar taakgroepIC@gmail.com of whatsapp naar 
06-220 84 663. Kunt u niet naar de bijeenkomst in 
uw eigen regio, dan bent u welkom in die van een 
andere regio. 
Voor de volledigheid ook hier nog een overzicht:  
1. voor de ICs van de vier noordelijke provincies op 
donderdag 12 november van 19.30-21-30 uur in de 
Immanuëlkerk, Overwinningsplein 1,  Groningen.  
2. voor de ICs in Gelderland + Flevopolders, 
Utrecht, Noord Holland op dinsdag 10 november 
van 19.30-21.30 uur in Utrecht. Omdat het 
Dienstencentrum vanwege corona gesloten is 
zoeken we nog naar een ander gebouw in Utrecht. 
3. voor de ICs uit het zuiden en westen op 
donderdag 15 oktober van 19.30 – 21.30 uur in de 
Johanneskerk, Nieuwe Hoven 143, Gorinchem. 
 
Omdat vanwege Corona de Landelijke Contactdag 
2020 niet door kan gaan zijn de regionale 
bijeenkomsten voor de ICs meteen een mooie 
gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.   
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Vanuit het IDP-bestuur 

1. Afscheid Arie Hoek als voorzitter IDP 
Vanwege een stapeling van werk moest Arie Hoek 
tot zijn en onze spijt de voorzittershamer van het 
IDP neerleggen. We zijn hem veel dank 
verschuldigd voor al het werk dat hij voor het IDP 
heeft gedaan. We bidden hem Gods zegen toe! 

2. Op zoek naar nieuwe dovenpredikanten 
Zoals bekend heeft begin januari ds. Jan Kievit 
afscheid genomen van het dovenpastoraat.   
Ds. Jan Kievit was dovenpredikant in deeltijd. 
Daarnaast werkte hij in een verpleeghuis in 
Harderwijk. Het verpleeghuis is nu helemaal zijn 
werkplek geworden.  
En volgend jaar zomer zal ds. Frans van Dijke 
vanwege pensionering ons gaan verlaten. Twee 
vacatures dus die ingevuld moeten worden.  
Een sollicitatiecommissie is al geruime tijd op zoek 
naar kandidaten voor beide functies. Komende tijd 
vinden er eerste gesprekken plaats. We hopen en 
bidden dat deze een goed vervolg zullen krijgen.  
Tegelijk vragen we aan de ICs of ze goed na willen 
denken of een predikant die wel eens bij hen 
voorgaat een geschikte kandidaat zou kunnen zijn. 
Graag hoort het IDP hun naam van jullie!  
Veel informatie valt te lezen op:   
www.protestantsekerk.nl/vacatures/dovenpastor/ 
 
3. Afscheid ds. Jan Kievit 
Eind maart kon de afscheidsdienst van ds. Jan 
Kievit niet doorgaan vanwege corona. Er wordt 
nagedacht om een en ander begin volgend jaar in 
kleinere kring plaats te laten vinden.   

 
4. Vacatures taakgroepen 
Zoals jullie weten kent het IDP 
taakgroepen die het werk van het 
IDP uitvoeren.  

Deze Taakgroepen hebben de komende tijd weer 
nieuwe mensen nodig om een taak of een stukje 
daarvan op zich te nemen. Misschien is dit wel iets 
voor jou. Want: het dovenpastoraat: dat doen we 
samen!  
 
Voor de Taakgroep ICs is het van belang dat in 
deze taakgroep alle regio’s evenwichtig zijn 
vertegenwoordigd. Daarom zoekt deze taakgroep 
vier nieuwe leden, één uit elke regio van de 
doven-predikanten.  We vragen de ICs dringend 
om in eigen kring om te zien naar mensen die deze 
verbindende taak willen vervullen.  
Info en opgave bij taakgroepic@gmail.com  

Algemeen nieuws 

1. Honderd NGT-Bijbelverhalen 
Op vrijdag 11 september was er een bijeenkomst 
van de stichting Bijbel NGT. Deze stichting is bezig 
met twee projecten. Het eerste project is de 
vertaling van het Marcus-evangelie in NGT. Het 
tweede project omvat het omzetten van ongeveer 
100 verhalen uit de Bijbel in NGT. Deze 100 
verhalen vormen samen een soort samenvatting 
van heel de Bijbel. De aanwezigen mochten 1 
verhaal al zien, namelijk over Genesis 1. Op de 
achtergrond zag je prachtige beelden. En op de 
voorgrond iemand die in NGT het hele hoofdstuk 
liet zien. Het was echt erg indrukwekkend! 
Iedereen was er eerst helemaal stil van, mensen 
waren enorm geraakt en sommige aanwezigen 
echt ontroerd. Aan deze verhalen wordt hard 
verder gewerkt.  
Al deze verhalen zijn straks te bekijken op 
internet. Echt iets om naar uit te kijken! Een 
voorbeeld in Amerikaanse Gebarentaal vind je op: 
www.deafbible.com/study-bible 

2. Erkenning NGT 
Op 22 september heeft de Tweede Kamer 
unaniem het wetvoorstel voor de erkenning van 
de Nederlandse Gebarentaal aangenomen. Met 
dit wetsvoorstel wordt de juridische erkenning van 
de NGT geregeld en worden tevens een aantal 
hieruit voortvloeiende rechten en plichten 
vastgelegd. Daarnaast wordt een adviesorgaan 
ingesteld dat de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties hierover adviseert. Prachtig 
nieuws voor alle doven in Nederland die hier 
samen met anderen jarenlang voor hebben 
gestreden. Een leuk verslag van de dag kan je 
lezen en zien op: 
www.doof.nl/reportage/erkenning-ngt-reportage-
hofplaats/ 

Op 13 oktober 2020 stemt de Eerste Kamer over 
erkenning van de NGT. Maar dit lijkt een 
hamerstuk te worden!  

3. Meer leren over gebarentaal? 
Er zijn maar liefst 144 verschillende gebarentalen. 
Hoe ontstaan die en hoe kan het dat doven uit een 
ander land toch met elkaar kunnen praten? 
Hoogleraar Onno Crasborn (Radboud Universiteit) 
legt het uit samen met tolk Irma Sluis in een online 
college van de Universiteit van Nederland.  
Je kunt dit zien, lezen of horen op: 
www.doof.nl/video/waarom-is-er-niet-een-
internationale-gebarentaal/ 
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