
  

Vanuit de Taakgroep ICs 

1. Corona update 

 

 

 

 

De strenge lockdown in Nederland is op dinsdag 12 
januari met drie weken verlengd tot en met dinsdag  
9 februari. De reden is dat de besmettingen wel wat 
dalen maar lang niet genoeg. Daarnaast is er sprake 
van een extra besmettelijke coronavariant uit Engeland 
die in Nederland veel nieuwe schade aan kan richten. 
Misschien komen er nog strengere maatregelen. 

Het goede nieuws is dat er vaccins in gebruik zijn 
genomen die het komende halfjaar steeds meer 
mensen bescherming gaan geven. Maar een halfjaar 
betekent dat we ook de komende tijd nog met veel 
beperkingen te maken zullen hebben.  

2. Wat betekent dit voor de ICs? 
We benadrukken dat de ICs commissies zijn van 
plaatselijke kerken. ICs kunnen daarom van ons geen 
bindende en voor iedereen geldende voorschriften 
verwachten. Verder is de situatie in iedere gemeente 
en elk kerkgebouw anders. Ook is de ene IC de andere 
niet. Daarom is binnen de IC het gebruik van het eigen 
gezond verstand van groot belang.  

3. Adviezen en suggesties. 
In onze vorige Nieuwsbrief (2020-4), te vinden op 
www.doofenkerk.nl/category/nieuwsbrief, gaven we 
een algemeen advies en een aantal praktische 
suggesties voor kerkdiensten en het overige IC-werk.  
In deze Nieuwsbrief doen we hetzelfde.   

A. Het algemeen advies is: 
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. Kies als het kan altijd voor online. 
e. Besluit zelf waar je wel of niet naar toe gaat.  
f. Kies voor een veilig evenwicht tussen nabijheid     
    en afstand.  

B. Kerkdiensten. 
a. De meeste kerken en ICs houden zich aan het 
dringende advies van de overheid om “zo veel mogelijk 
thuis te blijven” door gebruik te maken van de 
mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden 
waardoor ze thuis te volgen zijn. 

 

 

 
 
b. Praktisch gezien maken veel ICs de keuze tijdens de 
lockdown dovendiensten te laten vervallen. Sommige 
ICs laten dit veiligheidshalve zelfs doorlopen tot eind 
maart. In plaats daarvan wordt in veel ICs via het 
internet gekeken naar een kerkdienst waar een tolk 
gebarentaal aanwezig is of de voorganger zelf gebaren 
maakt. Een aantal van deze diensten vind je elke week 

op de website van het dovenpastoraat 
www.doofenkerk.nl, te herkennen aan het 
plaatje in deze tekst.   

Belangrijk is: kom als IC op voor de belangen van de 
doven! Zorg er voor dat, wat betreft de kerkdiensten, 
het ook voor hen mogelijk blijft om verbonden te zijn 
met een zondagse kerkdienst of een dienst die eerder is 
opgenomen.   

C. Online suggesties. 
Hierbij herhalen we de suggesties uit de 
vorige Nieuwsbrief om een IC vergadering 

via ‘Zoom’ of ‘Google Meet’ enz. te houden, met elkaar 
contact te houden via sms, whatsapp, e-mail, facebook 
enz., een gezellig contactmoment te organiseren met 

meerdere mensen tegelijk via een 
beeldverbinding (je kunt daar ook 
goed een tolk gebarentaal bij 
inschakelen).  

Wat betreft Bijbelstudie kan er online of via e-mail ook 
meer dan we denken. We proberen de komende tijd 
verschillende manieren uit.  

4. Gods zegen.  
Wij begrijpen allemaal dat deze tijd heel veel van ons 
vraagt. 

Mensen die wij kennen zijn ziek geworden door het 
corona-virus. Sommigen liggen daardoor in het 
ziekenhuis, anderen zijn nog altijd heel erg moe of 
hebben andere klachten. En er zijn zelfs mensen die wij 
kennen overleden door het coronavirus.  

Er is veel verdriet, eenzaamheid en angst. Laten we 
temidden daarvan ook het geloof vasthouden dat de 
HEER ons in alles nabij is, dat Hij ons met zijn zegen 
altijd omringt. 

Daarover lezen we in Romeinen 15:33 deze zegenbede: 
De God van de vrede zij met u allen. Amen.   

Laten we vanuit het geloof in die zegen moedig verder 
gaan, vanuit die zegen elkaar in liefde omringen en 
bijstaan en samen hopen op betere tijden.   
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