
 

__________________________ 

Vanuit bestuur en taakgroepen 

Pinksteren   https://youtu.be/_Ii4r_Z7LEo 
In juni vierden we Pinksteren. We hebben 
eraan gedacht dat de Here Jezus zijn heilige 
Geest heeft uitgestort over zijn leerlingen 
in Jeruzalem. Toen konden zij niet meer 
ophouden om te vertellen over wat God 
had gedaan. Mensen hadden Jezus 
gekruisigd, maar God heeft Hem opgewekt 
uit de dood. En God heeft Hem opgenomen 
in de hemel. Daar regeert de Here Jezus. 
Dat grote nieuws moeten alle volken in hun 
eigen taal horen. Ook doven moeten het 
evangelie in hun eigen taal horen! Daarom 
is er dovenpastoraat. Daar lees je ook een 
paar voorbeelden van in deze nieuwsbrief. 
 
Het kan weer 
https://youtu.be/1HmkqVIzkUA 
We kondigen in deze nieuwsbrief 
verschillende activiteiten aan. Want op dit 
moment kan alles weer gewoon doorgaan. 
We kunnen weer naar de kerk. De 
dovenpastores en anderen kunnen weer 
pastorale bezoeken brengen. We kunnen 
weer vergaderen. Corona lijkt ver weg. Niet 
voor iedereen trouwens. Want er zijn 
mensen die Long-covid hebben. Zij houden 
heel lang klachten over van corona. We 
wensen hun sterkte en beterschap. En voor 
dit najaar klinkt de waarschuwing dat 
corona zal terugkomen. Alleen weten we 
niet hoe erg het zal zijn. We hopen dat 
geplande activiteiten door kunnen gaan. In 
ieder geval mogen we in vertrouwen op 
God verdergaan. W.S. 
 
 
 

 
 
Landelijke contactdag 
https://youtu.be/qnEK7wZTmMs 
De contactdag kon vorig jaar niet doorgaan 
vanwege corona. We hopen dat hij dit jaar 
wel door kan gaan. Noteer alvast de 
datum: zaterdag 12 november 2022 
Van 10 – 15 uur in de Regenboogkerk  
Nassaulaan 22, 1213 BC  Hilversum 
Het thema van de dag is: ‘Beeldende taal’. 
Daar gaan we over nadenken en we gaan 
daar mee oefenen. Dat wordt echt leuk!  
Er is nog meer te doen en te beleven. Het  
programma wordt na de vakantie bekend.  
Voor meer info: kijk later op de website! 
 

Jongerendienst https://youtu.be/g-

GBrQvGvFM 

Op 1 mei was er een jongerendienst in 

Woerden. Hendrik heeft deze dienst mogen 

leiden. Twee jongeren hebben een bijdrage 

geleverd aan de dienst. Het thema van de 

jongerendienst was: “Tweede keus”.  

In de Bijbel zijn er veel verhalen over 

mensen die voelen dat zij tweede keus zijn. 

God wil werken door gebroken mensen die 

ervaren dat zij tweede keus zijn. 

Er kwamen veel jongeren naar de dienst. Er 

waren ongeveer 45 mensen in de 

kerkdienst (ongeveer 30 dove jongeren).  

Het was een mooie opkomst! Wij zijn 

dankbaar voor zo’n mooie groep. 

Na de kerkdienst hebben veel jongeren 

gezegd dat zij behoefte hebben aan 

jongerendiensten in NGT.  

De Taakgroep Jongeren hoopt meer 

jongerendiensten te gaan organiseren.  

Met vriendelijke groet, taakgroep jongeren 
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______________________ 
Interkerkelijke commissies 

 
Het IDP zoekt…  
https://youtu.be/z1AD9oaaBCw 
Het IDP zoekt beeldmateriaal van 
activiteiten van de IC's. Want we willen 
daar beelden van gebruiken op de IDP-
website. 
Hebben jullie geschikt materiaal? Zijn de 

mensen die daarop staan akkoord dat dit 

materiaal door het IDP gebruikt wordt? 

Stuur dan jullie materiaal alsjeblieft naar 

het mailadres: info@doofenkerk.nl 

Hartelijk dank!  

Taakgroep Communicatie 

_____________ 

Uit brede kring 

 

Platform dove christenen 

https://youtu.be/3qVFpZZDosU 

De netwerkbijeenkomst van het platform is 

op 14 oktober 2022 in de kapel van de 

Gelderhorst, Willy Brandtlaan 40, Ede. 

Het thema is Orgaandonatie – een 

kwetsbaar onderwerp.   

Bij dit onderwerp kunnen veel vragen 

bovenkomen. En het is een actueel 

onderwerp door de nieuwe donorwet. 

Spreker is Rineke Heij. Zij is 

beleidsmedewerker van het NPV en 

medewerker van de Advieslijn waar veel 

vragen over orgaandonatie binnenkomen. 

De ontvangst is vanaf 18 uur met koffie en 

thee en een broodmaaltijd. Om 7 uur 

begint het officiële deel. We sluiten af om 

half tien.  

Bij deze netwerkbijeenkomst zijn de tolken 

NmG/NGT/Stem/Schrijf aanwezig. 

Komt u ook? 

Werkgroep Platform dove christenen 

 

 
 
 

Iets voor jullie IC? 

https://youtu.be/onBXh5qbXL0 

Een tip voor de IC’s: zet de film Doof kind 

eens op het programma van de 

vergadering. Bekijk samen de film en ga er 

daarna met elkaar over in gesprek.  

In het bestuur hebben we ook over de film 

gesproken. Er ontstond vanzelf een heel 

levendig gesprek.  

Je kunt de film vinden op 

https://www.npostart.nl/2doc/26-11-

2018/KN_1703167 

 
 
 
WereldDovenDag 
https://youtu.be/0jxdSC9stoc 
De werelddovendag gaat dit jaar 
waarschijnlijk niet door. Want er zijn te 
weinig sponsoren die de dag financieel 
mogelijk maken.  
Als het toch door kan gaan is Wereld 
DovenDAG  het op de laatste zaterdag van 
september. Houd de webiste en facebook 
in de gaten. 
 
JoCDay https://youtu.be/KKVxSCCRmqM 
 De Jongeren Contactdag is op zaterdag 5 
november. Kijk voor meer informatie op de 
website of facebook van JOCDay.  
 
Vacature EOhttps://youtu.be/GJJTpEydQHQ 

De ledenraad van de Evangelische Omroep 

heeft een vacature. Durf jij als doof 

persoon je te melden als lid van deze raad? 

Dat is heel mooi. Want dan kun jij deze 

omroep vragen dat ze programma’s ook 

toegankelijk maakt voor doven. Want het is 

belangrijk dat ook programma’s van de EO 

uitgezonden worden met een tolk NGT.  
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Materiaal voor doven 

 
Video’s voor Bijbelstudie 
https://youtu.be/Q-4qphkinkI 
Wil je met elkaar praten over het geloof? 
Video’s in de Nederlandse Gebarentaal met 
ondertiteling kunnen daarbij helpen. 
De video’s zijn vooral bedoeld voor dove én 
horende jongeren van 16 tot 25 jaar. 
De video’s zijn gemaakt door ‘Jong 
Protestant’ van de PKN samen met het IDP.  
De titel is: ‘vruchtvlees’. Voor meer info: 
https://www.doofenkerk.nl/nieuws/page/
8/ 
 
Kinderbijbel in NGT 
https://youtu.be/hAAoGMc8S5I 
Een groepje mensen is een kinderbijbel aan 
het vertalen in de Nederlandse 
Gebarentaal. De titel is: ‘NGT Kijk & 
Luister’. Kijk op youtube.  
 
 
 

 

 

 

Overdenkingen in gebarentaal 

https://youtu.be/lMxXQ6j5AHs 

Bijna iedere maand komt er een nieuwe  

overdenking op internet te staan. Volg je ze 

ook al? Je kunt ze vinden op onze website 

www.doofenkerk.nl en ook in de IDP-app. 

Ook op Facebook delen we ze. De 

overdenkingen worden honderden keren 

bekeken! Momenteel zijn we bezig om een 

nieuwe serie opnames voor te bereiden. 

We hopen en bidden dat we op deze 

manier het evangelie kunnen verspreiden 

in de dovenwereld. Dus als je zelf 

enthousiast bent over de opnames, deel ze 

a.u.b. met anderen. Zo verspreidt het licht 

van God zich in de dovenwereld. 

Martin Visser 

 

 

datum uitzending: van: thema: schilderij: Bijbelgedeelte: 

3 juni  

Pinksteren  

Hendrik Stevens 

(NGT) 

Geest vol leven! geen Joh.7:37-39 

 2 juli:  Martin Visser 

(NGT) 

De graankorrel  Henri Lindegaard  Joh. 12:23 

augustus:  Geen uitzending    

9 september:  Hendrik Stevens 

(NGT) 

Jezus zoekt relatie ‘Zacheüs’  

van Soichi Watanabe 

Lukas 19: 1-10 

oktober:  Geen uitzending    

4 November Wim Otte 

(NmG) 

Wat kinderen ons 

leren 

Pieter Brueghel Lukas 2: 1 t/m 7 

December 

Advent 

Wolter Smit Advent geen Jesaja 9: 1-6 
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