
 Huishoudelijk reglement voor het bestuur van de Interkerkelijke Commissie voor doven en 
slechthorenden (IC) te ………………………………………………………….. 

 
Artikel 1: Naam 
 …………………………………………………………………………………………………… hierna te noemen: IC. 
 
Artikel 2: Grondslag 
 Al het werk gebeurt op basis van Schrift en Belijdenis. 
 
Artikel 3: Samenwerkende kerken 
 De kerken die in de IC samenwerken zijn: 
 a) de Christelijke Gereformeerde Kerken 
 b) de Protestantse Kerk in Nederland 
 c) de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt  
             d) de Nederlands Gereformeerde Kerken 
 
 De plaatselijke of regionale situatie van de IC kan aanleiding zijn om ook (leden van) andere kerken, 

binnen het kader van de in art.2 genoemde grondslag, te laten deelnemen aan het werk van de IC. 
 
Artikel 4: Werkterrein 
 Plaatsnamen ………… 
 
Artikel 5: Doel 
 In opdracht van en in samenwerking met de kerken in het betreffende gebied, genoemd in art. 4, 

adviseert, stimuleert en coördineert de IC kerkelijk werk onder doven en slechthorenden. 
 
Artikel 6: Taken 
 A. Organiseren van kerkdiensten voor doven. De samenwerkende kerken dragen hierbij zorg voor 

de ambtelijke vertegenwoordiging, rekening houdend met de opvattingen van de 
onderscheiden kerken en kerkenraden. 

 B. Voorbereiden van gecombineerde diensten (voor doven en horenden) onder 
verantwoordelijkheid van de uitnodigende kerkenraad. 

 C. Bijhouden van een register van namen en adressen en verdere noodzakelijke gegevens van dove 
leden. 

 D. Toezien, dat alle daarvoor in aanmerking komende doven tenminste eenmaal per jaar 
(huis)bezoek ontvangen vanwege de plaatselijke gemeente, zo nodig met assistentie van de IC-
leden. 

 E. Stimuleren dat dove (doop)leden geloofsonderricht/catechisatie ontvangen. 
 F. Organiseren van vorming en toerusting van dove leden, bijvoorbeeld door bijbel- en 

gesprekskringen. 
 G. Bevorderen van missionair werk. 
 H. Toezien dat de diaconale zorg dichtbij en veraf functioneert. 
 
Artikel 7: Samenstelling IC-bestuur. 
 A. De IC wordt gevormd door (belijdende) dove en horende leden van de samenwerkende kerken. 

De kerkenraad benoemt hen op voordracht van de IC. Eventueel worden IC-leden bevestigd in 
hun gemeente/kerk tot ambtsdrager (met bijzondere opdracht). Als er geen benoeming 
plaatsvindt door een kerkenraad behoort de (eigen) kerkenraad van lidmaatschap van de IC op 
de hoogte te zijn en dit schriftelijk te hebben bevestigd. 

 B. De zittingsperiode van ambtsdragers in de IC is afhankelijk van de geldende termijn in de 
gemeente/kerk van de betrokkene. Voor de overige leden van de IC is de periode 4 jaar. De IC 
kan leden voor een tweede en derde periode voordragen. 



 C. De IC bestaat uit minimaal drie bestuursleden. 
 D. De IC kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij maakt een 

rooster van aftreden, waarbij in de eerste vergadering van elk kalenderjaar één van de 
bestuursleden aftredend is. Herverkiezing is mogelijk.  

 E. De IC stimuleert dat horende nieuwe leden een gebarentaalcursus volgen.  
 
Artikel 8: Vergaderingen 
 De IC vergadert minstens drie keer per jaar, en verder zo vaak als noodzakelijk is voor de voortgang 

van het werk. De IC komt ook bijeen als minstens twee bestuursleden dit verzoeken. 
 Vóór 1 april van het lopende jaar zullen tijdens een vergadering onder meer de volgende 

agendapunten aan de orde komen: 
 A. Verslag over het voorgaande jaar door de secretaris 
 B. Financieel verslag over het voorgaande jaar door de penningmeester 
 C. Overzicht van de bevindingen van de kascommissie 
 D. Benoeming van een nieuwe kascommissie 
 E. Opmaken van een voordracht voor nieuwe leden (indien nodig) 
 Vóór 1 november stelt de IC de begroting voor het komende jaar vast en stuurt deze toe aan de 

geldgevende instanties. 
 
Artikel 9: Financiën 
 De penningmeester beheert de financiën en de bezittingen van de IC.  
             De ontvangsten bestaan uit: 
 A. Bijdrage van kerken in het werkterrein 
 B. Collecten 
 C. Giften 
 D. Erfstellingen 
 E. Schenkingen 
 F. Subsidies 
 G. Andere toevallige baten. 
 Jaarlijks richt de penningmeester aan de geldgevende instanties in het werkterrein een verzoek om 

een bijdrage voor het werk van de IC.  
             H. Jaarlijks wordt de kas gecontroleerd dor een kascommissie van twee leden, in overeenstemming 

met het bepaalde in art. 8. 
 
 
Artikel 10: Verantwoording 
 A. De IC is verantwoording schuldig aan de samenwerkende kerken in het eigen werkterrein. 

Daartoe worden jaarlijks aan de daartoe behorende gemeenten en kerken de volgende stukken 
toegezonden: 

  1. Het jaarverslag van de werkzaamheden van de IC. 
  2. Het financieel verslag en de begroting. 
 B. Bovengenoemde stukken worden ook gestuurd aan het Bestuur van het Interkerkelijk 

Dovenpastoraat (IDP) en de Taakgroep ICs van het IDP.  
 
Artikel 11: Verhouding tot de dovenpastores 
 A. Een dovenpastor is voor zijn werkzaamheden verantwoording schuldig aan zijn kerk. Deze kerk 

heeft dit gedelegeerd aan het bestuur van het IDP.  
 B. Een dovenpastor is als adviseur aan de IC verbonden. 
 C. De IC en de dovenpastor werken, met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden, nauw 

samen en verdelen in overleg de taken. 
 
Artikel 12: Problemen 



 Bij gerezen problemen, die plaatselijk niet tot een oplossing gebracht kunnen worden, kan de IC 
zich wenden tot het Bestuur van het IDP. 

 
Artikel 13: Wijzigingen 
 Voorstellen tot wijziging van dit reglement kunnen in behandeling komen als de meerderheid van 

de bestuursleden van de IC hiermee instemt. Vervolgens stuurt de IC de wijzigingsvoorstellen naar 
het Bestuur van het IDP en naar de kerkenraden in het werkgebied, die hierop drie maanden 
kunnen reageren. Na gebleken instemming constateert de IC dat de wijziging(en) is/zijn vastgesteld 
door de kerkenraden. 

 
Artikel 14: Ontbinding/opheffing 
 Over ontbinding/opheffing van de IC beslissen de kerkenraden van de gemeente en de kerken in 

het werkterrein, in overleg met het bestuur van het IDP. Samen denken zij na hoe het werk wordt 
voortgezet en over de bestemming van de aanwezige gelden en goederen. 

 
Artikel 15: Slotbepaling 
 Over huishoudelijke zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de IC. 
 
  
De vaststelling van dit huishoudelijk reglement door de kerkenraden van de samenwerkende kerken in 
het werkgebied van de IC is geconstateerd door de IC tijdens de vergadering op …………………………………… 
 
  
 
 
              …………………………   …………………………… 
  voorzitter.    secretaris.  
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