
  

 
 

Om over na te denken... 

Kerken moeten de doven in hun midden kennen. Er is 
meer nodig dan dat de IC diensten voor doven 
organiseert. Een IC moet de kerken ertoe bewegen dat 
zij ervoor zorgen dat doven echt aan alles kunnen 
deelnemen. Tegen mensen in een rolstoel zeg je niet 
alleen dat zij in de kerk kunnen komen, je zorgt ook 
voor een rolstoelopgang zodat zij werkelijk binnen 
kunnen komen en mee kunnen doen. Voor de horende 
gemeente betekent dit dat er ook leden moeten zijn 
die met de dove in gebarentaal kunnen communiceren. 

 
Vanuit bestuur en taakgroepen 

Corona nog niet voorbij 
Binnen het IDP en de ICs gebeurt weer veel. We 
kunnen echt samenkomen in kerkdiensten en 
vergaderingen. Daar zijn we blij mee. Ook zijn 
inmiddels veel mensen gevaccineerd. Maar we merken 
ook dat corona nog niet voorbij is. Het aantal 

besmettingen loopt 
weer op. Dat kan tot 
nieuwe beperkende 
maatregelen leiden. 
Neem daarom altijd 
van tevoren contact 
op met de kerk als je 

een activiteit in een kerk of zaal bij een kerk wilt 
beleggen. En laten we respect hebben voor elkaar of 
we gevaccineerd zijn of niet. En het is belangrijk dat we 
ons blijven houden aan de basisregels van 
afstandhouden, mondkapjes (in het OV), 
handenwassen enz. 
 
Landelijke Contactdag 13 november 2021  
Dit jaar hebben we een contactdag met een gouden 
randje. Het IDP bestaat 50 jaar. Dat gaan we samen 
vieren. Het thema van de dag is Beeldende taal. Taal 
gaat veel verder dan spraak en schrift. Samen gaan we 
in leuke workshops de veelkleurigheid van taal 
ontdekken. Daarbij zien en ‘horen ‘ we iets van die 
veelkleurigheid als het gebarenkoor voor ons optreedt. 
We gaan afscheid nemen van een aantal mensen,  

maar heten ook nieuwe mensen welkom. 

Tot ziens op zaterdag 13 november in de 

Regenboogkerk, Nassaulaan 22, Hilversum. 

Kijk ook op: https://www.doofenkerk.nl/landelijke-
contactdag-13-november-2021/ 
 

 

 

 

Regioavonden 

De taakgroep ICs onderhoudt graag goede contacten 

met de ICs. In dat contact kunnen we over alle dingen 

praten waar de ICs mee te maken hebben. Over de 

basisactiviteiten zoals kerkdiensten en pastoraat. Maar 

ook over de contacten met de plaatselijke kerken. 

Dat contact kunnen we onderhouden door een IC te 

bezoeken. Maar het kan ook door regioavonden zoals 

we die eind 2018 en eind 2019 hadden. De taakgroep 

ICs wil begin volgend jaar vier regionale ontmoetingen 

organiseren. Eén ontmoeting in elke regio van een 

dovenpastor. Want er is veel om over door te praten.  

De taakgroep heeft de volgende planning gemaakt: 

Regio Noord - ds. Martin Visser      dinsdagavond 15 feb 
Regio Gelderland - ds Kees Smit        dinsdagavond 8 feb 
Regio Midden - Hendrik Stevens     dinsdagavond 25 jan 
Regio West - ds Wim Otte              maandagavond 17 jan 
De plaats en de locatie waar de regioavonden zijn 

liggen nog niet vast. Elke IC krijgt later per email de 

uitnodiging voor de regioavond met de plaats en het 

programma.  

 
Taakgroep toerusting 
De taakgroep Toerusting heeft niet stil gezeten. We zijn 
bezig met de lijst boeken, films en artikelen die te 
maken hebben met doofheid. Binnenkort staat de lijst 
op de website. Hou je van het lezen van een boek en 
lijkt het je leuk boeken of artikelen te lezen over 
doofheid? Neem contact met ons op.  

Binnenkort maken wij kennis met een nieuwe 
vrijwilliger. We hopen dat zij de taakgroep toerusting 
wil ondersteunen. 

Op de WDD stond een kraam van het IDP. lijkt het jou 
ook leuk om achter een kraam te staan, geef alvast op 
bij ons voor WDD2022. Opgeven en contact opnemen 
kan bij secretaris met vermelding van taakgroep 
toerusting. jjspeijer-brouwer@solconmail.nl  
 
Taakgroep Communicatie  
Het IDP wil graag meer beeldmateriaal op zijn website. 
Hebben jullie geschikt beeldmateriaal voor ons dat je 
bereid bent breder te delen? Het gaat om bijvoorbeeld 
foto’s of filmpjes die een indruk geven van hoe het er 
in de ICs aan toe gaat. Beeldmateriaal kan gestuurd 
worden naar info@doofenkerk.nl 
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De dovenpastores 

 
Bevestiging Wim Otte 
Op zondag 21 november, zo de Here wil, zal Wim Otte, 

de nieuwe dovenpastor in regio 

West, bevestigd worden in zijn 

ambt. Zijn voorganger ds Frans 

van Dijke zal hem bevestigen. 

Het vindt plaats in een dienst in 

Kerkelijk Centrum ’t Anker, 

Voorstraat 72-74, Katwijk. De 

dienst begint om 10 uur.  

 

Mijn eerste kerkdienst in Gelderhorst 

Op 4 oktober mocht ik als gast-prediker voorgaan in 

Gelderhorst in Ede. Ik heb mijn dovendienst gedaan in 

NGT met duidelijk mondbeeld. Het is heel goed gegaan 

en ik kreeg veel positieve 

reacties. Ik voelde mij echt 

vereerd om te mogen voorgaan 

voor dove ouderen!  

Ik voelde mij echt geroepen door 

God om het evangelie te 

brengen. Het Evangelie is niet 

oraal of een woordje, maar het is 

Godmens Jezus die contact zoekt met ons. En wat Hij 

gedaan heeft en doet voor ons.  

Alle eer aan God! 

 

Zo schrijft Hendrik Stevens. Zijn bevestiging als pastor 

moet nog even wachten. Hij moet eerst de module … 

afgerond hebben om kerkelijk werker in de PKN te 

kunnen worden. Zodra zijn bevestiging gepland kan 

worden delen we de datum mee. 

 

Mini-onderzoek onder dove christelijke jongeren 

In mijn stageperiode bij het IDP heb ik een aantal 

gesprekken gevoerd met dove christelijke jongeren 

over het IDP en de dovendiensten.  

Wat heb ik ontdekt in mijn onderzoekje? 

• Jongeren verlangen naar concrete en visuele 
diepgang in de preken van de dovendiensten.  
• Zij ervaren teveel uitleg in woorden, maar zij willen 
meer beeldende preken. 
• Dovenvoorgangers moeten leren om visueel te 
denken. 
• Dovenvoorgangers en IC-leden moeten blijven 
communiceren met doven/slechthorenden over de 
kerkdiensten.  
 
Wat betekent dat voor de Interkerkelijke commissies?  

Voor de ICs is het belangrijk om meer geprikkeld te 

worden om visueel te denken. Je kunt bijvoorbeeld een 

IC-vergadering openen op een visuele manier. Het 

prikkelt je om bewuster te worden van jouw eigen 

mimiek, lichaam en handen.  

Hieronder heb je mogelijke voorbeelden: 

• Een Bijbeltekst voorlezen in gebarentaal en 
gezamenlijk bespreken in gebaren.  
• Samen kijken naar een Bijbels schilderij/kunst en 
gezamenlijk bespreken in gebaren.   
• Bijbelgedeelte uitbeelden zonder stem, dan kunnen 
anderen raden en bespreken met elkaar.  
Het is niet de bedoeling om te moeilijk te gaan denken, 

maar begin met iets kleins.  

Altijd is het belangrijk om met elkaar in gesprek te 

gaan!  

Hendrik Stevens dovenpastor regio Midden 

 
Vanuit de ICs 

 
IC Alphen aan de Rijn 65 jaar 
Het was op zich een feestelijke kerkdienst 17 oktober 

in De Bron in Alphen aan den Rijn, want de IC vierde 

haar 65-jarig bestaan. 

Maar ook een randje aan deze feestelijke bijeenkomst 

want ds Frans van Dijke nam afscheid. 

Ds van Dijke ging zelf voor in deze viering en had als 

uitgangspunt voor de verkondiging gekozen Johannes 

4: 3-15, de vrouw bij de Jacobsbron. Hij legde een link 

naar de naam van dit kerkgebouw De Bron. Met 

waardering voor andere kerken in deze gemeente, 

maar De Bron is toch altijd wel de thuishaven 

geweest  voor mensen, die doof dan wel slechthorend 

zijn in Alphen en omgeving. Hij verwees naar de 

heersende gedachte 65 jaar geleden, dat horende 

mensen ‘water’ gaven aan dove mensen. Dat is 

gelukkig veranderd. 

Na de viering woorden van afscheid aan ds Van Dijke 

en veel waardering voor het vele werk, dat hij de 

afgelopen 17 jaar heeft verricht. 

Heel veel mensen hebben meegewerkt aan een digitaal 

afscheid in woord en beeld. Dat werd deels vertoond. 

Al met al een indrukwekkende viering en afscheid. 

Arie Slob, voorzitter taakgroep ICs 

 

IC Zeeland gestopt 
De IC Zeeland kon niet verder. Na tientallen jaren van 
trouwe inzet moesten bestuursleden ermee stoppen. 
En er waren geen opvolgers. Het IDP met ds Frans van 
Dijke heeft zich ervoor ingezet om de IC Zeeland een 
doorstart te laten maken. Er is contact geweest met de 
kerken in Zeeland. Het mocht allemaal niet baten. Nu is 



er geen IC Zeeland meer. Dat vinden we heel jammer, 
in het bijzonder voor de doven in die regio. We hopen 
dat in de toekomst die IC nieuw leven ingeblazen kan 
worden. We bedanken de leden van de IC Zeeland voor 
hun jarenlange trouwe dienst. 

 
Landelijke activiteiten 

 
Ontmoetingsdag ouders dove kinderen 
Het IDP, Op weg met de ander en Dit Koningskind 
organiseren samen op 20 november 2021 een 
ontmoetingsdag voor ouders met hun dove kinderen in 
de basisschoolleeftijd. Vorig jaar kon deze dag niet 
doorgaan vanwege Corona. Het thema is 

Ik zie het zo. Over visueel geloven. 
Met een programma voor ouders en een programma 
voor dove kinderen. Zie op www.doofenwerk.nl  
De ontmoeting is van 14 - 19 uur inclusief een maaltijd.  
Plaats: Goede Herderkerk, Ganzeweide 17, Ede 
Opgeven tot 12 nov via www.opwegmetdeander.nl  
 
JoCDay 2021 
20 november is de Jongeren Christelijke Doven Day 
oftewel de JoCDay 2021 in Ede. Het thema is Rust. 
Goede Herderkerk, Ganzeweide 17, Ede. Zie facebook.  

 
WereldDovenDag 2021 verslag 
25 september was het weer zover, WereldDovenDag, 

en wel in het Beatrixtheater in Utrecht. 

Fijn om elkaar na lange tijd weer te ontmoeten. 

Ook het IDP was met een kraam aanwezig, 
Wij hadden het spel 
kaarten op tafel 
meegenomen om 
via de beeldkaartjes 
in gesprek te 
komen met de 
mensen. Een vraag 
kon zijn wat zie je 
op het kaartje en 

wat zegt het over jou? Er kwamen soms mooie 
gesprekken uit. 

WDD draaide dit jaar vooral om elkaar weer te zien en 
te spreken, en dat werd volop gedaan! 
Ook ik heb heel erg genoten. Op naar volgend jaar! 

Groetjes Ingrid de Jonge - IC Gelderland-Zuid  

 
Missionair 

'Vruchtvlees', filmpjes over het geloof 
Vruchtvlees, dat is de titel van 
een serie video’s gemaakt 
voor dove én horende 
jongeren in de leeftijd van 16 
tot 25 jaar. De video’s zijn 

allemaal opgenomen in de Nederlandse Gebarentaal 
met ondertiteling. Ze zijn bedoeld om samen een 
geloofsgesprek te kunnen houden. Zie voor meer info: 
https://www.doofenkerk.nl/nieuw-vruchtvlees/  
Op de website van Jong Protestant: 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/programm
a/vruchtvlees/ kun je al het materiaal vinden. 
 
Hoor eens 
‘Hoor eens’ is een videoserie over de dovenwereld 
voor horende mensen. In aflevering 1 interviewt 
dovenpredikant Martin Visser de dove Jetty Veldman. 
Jetty vertelt over haar leven, hoe zij opgroeide als doof 
geborene en wat voor impact dat had en heeft op haar 
leven. De serie is een product van Dit Koningskind in 
samenwerking met het IDP. Aflevering 1 zie 
www.doofenkerk.nl/videoserie-over-de-dovenwereld-
aflevering-1/  
 
Kerk naar Buiten 

Als IDP zijn we op zoek naar manieren om het 

evangelie te delen met anderen. Dat verlangen hebben 

we al lang. Maar hoe breng je dat verlangen in praktijk? 

Om daarin met elkaar verder te komen, begon ik in 

maart 2021 met de opleiding Kerk naar Buiten. Deze

  

Eén van de zalen waarin de opleiding plaatsvindt. 

opleiding duurt 1,5 jaar. Het doel is o.a. dat we leren 

om samen met anderen (het bestuur van het IDP en de 

taakgroepen) een missionair project te starten.  

In de opleiding denken we samen veel na over de 

manieren waarop je het evangelie kunt delen met 

anderen. Steeds meer mensen in Nederland weten 

niets van de Bijbel. Hoe kun je contacten leggen en 

opbouwen? En hoe kun je het evangelie aan hen 

uitleggen? De dovenwereld is natuurlijk een speciale 

wereld. Hoe kun je op een visuele manier duidelijk 

maken wat geloven is? Dat is vooral waar ik naar kijk bij 

alles wat we leren. Stap voor stap groeien we hopelijk 

in het ontdekken van missionaire mogelijkheden. 

 

Video’s 

Het is ook volop missionair dat de taakgroep jongeren 

en de taakgroep missionair een werkgroep hebben 

gevormd, samen met iemand van Wycliffe Nederland 

en iemand van de stichting Bijbel NGT. Wat gaan we 
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doen? Misschien ken je het stripboek Jezus Messias. 

Hiervan zijn 20 video’s gemaakt. Die gaan we vertalen 

in NGT. In combinatie met de video’s gaan we een 

kennismakingscursus christelijk geloof maken. Dit is 

best veel werk, maar we 

hebben er veel zin in. Er is 

een speciaal vertaalteam 

gemaakt. De leden van dat 

team hebben in oktober een 

instructiedag gehad. Nu zijn 

ze aan het oefenen en 

voorbereiden. Hopelijk kunnen eind 2021 de eerste 

twee video’s klaar zijn. 

We hopen en bidden dat deze video’s via internet door 
veel doven bekeken gaan worden. En dat ze ontdekken 
wie Jezus is. En hoe mooi het is om in Hem te geloven. 

Martin Visser, gebarendominee 

 

Tips en weetjes 

Privacyverklaring IC 
Een IC vroeg naar een model privacyverklaring. Het IDP 
heeft daar een sjabloon voor. Zie:  
https://www.doofenkerk.nl/organisatie/download/  
 
Modelreglement 
Elke IC heeft een reglement. Soms is dat oud en past 
het eigenlijk niet meer. Voor een nieuw model zie: 
https://www.doofenkerk.nl/organisatie/download/  
 
Rekeningnummer IDP 
Het bankrekeningnummer van het IDP is:  
NL 27 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 Nederland.  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Agenda 

• 13 november 10-15 uur:  
Landelijke Contactdag IDP in de Regenboogkerk, 
Nassaulaan 22 te Hilversum. zie www.doofenkerk.nl 
• 20 november JoC-day.  
Plaats: Goede Herderkerk, Ganzeweide 17, Ede 
• 20 november 14-19 uur:  
Ontmoeting ouders dove kinderen.  
Plaats: de Goede Herderkerk, Ganzeweide 17, Ede 
• 21 november 10 uur: bevestiging Wim Otte in 
Kerkelijk Centrum ’t Anker, Voorstraat 72-74, Katwijk 
• 12 maart 2022 Landelijke Bijbeldag. Overige 
gegevens nog niet bekend. 
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