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Vanuit bestuur en taakgroepen 

 
Landelijke contactdag  
12 november is de landelijke contactdag 2022. Kom je 
ook? 

 
 
Regionale bijeenkomsten ICs 
In het voorjaar van 2022 heeft de taakgroep ICs 
samenkomsten gehouden met bestuursleden van de 
IC’s. We hadden in iedere regio een bijeenkomst. We 
hebben uitvoerig met elkaar gesproken. De 
bestuursleden hebben veel aangedragen. De taakgroep 
is ermee aan het werk gegaan. De taakgroep heeft 
aanbevelingen opgesteld. Het zijn vooral 
aanbevelingen voor de dovenpastores en voor de IC’s. 
De aanbevelingen bespreken we midden november 
met de dovenpastores. Daarna komen we met het 
resultaat naar jullie toe. Dat resultaat krijgen jullie 
schriftelijk. 
Voorjaar 2023 
De taakgroep wil er ook met jullie over doorpraten. En 
er is veel om over te praten. Daarom nodigen we de 
bestuursleden van de IC’s uit voor een nieuwe ronde 
regiobijeenkomsten in het voorjaar van 2023. We 
hebben de volgende data gekozen: 
Regio West  ds. Wim Otte  23 feb 
Regio Midden Hendrik Stevens,   9 mrt 
Regio Noord ds. Martin Visser 16 mrt 
Regio Gelderland ds. Kees Smit  23 mrt 

 
 
 
 
Taakgroep missionair 
De taakgroep Missionair heeft twee nieuwe dove 

vrijwilligers. In een vergadering hebben we aan hen 

uitgelegd hoe de taakgroep werkt. De nieuwe leden 

zijn heel enthousiast. Ben je zelf nieuwsgierig 

geworden? Kijk op de website vrijwilligers. 

 
Wervingsactie vrijwilligers 
Het IDP is een boeiende interkerkelijke organisatie. In 

ons beleidsplan staan veel mooie plannen. Aan veel 

plannen werken we al hard en enthousiast. Maar we 

zoeken nog veel nieuwe mensen om ons werk goed te 

kunnen blijven doen. We startten een campagne om 

nieuwe vrijwilligers te werven. Inmiddels hebben de 

eerste vrijwilligers zich aangemeld en daar zijn we heel 

blij mee! Heb jij ook talenten die je wilt inzetten? Kijk 

dan op: www.doofenkerk.nl/activiteiten/ikdoemee/  

Misschien ken je ook andere mensen die het leuk 

vinden om mee te gaan doen? Bijvoorbeeld:  

dove of slechthorende mensen… 

tolken gebarentaal of docenten gebarentaal … 

kinderen van dove ouders … 

mensen die betrokken zijn bij de dovenwereld of daar 

betrokken bij willen worden… 

enzovoort 

Kortom: willen jullie creatief meedenken? En stuur 

onze berichten op de sociale media gerust door aan 

anderen. Samen bouwen we aan het IDP! 

IDP folder werving vrijwilligers.pdf 
 
Taakgroep Communicatie 
visitekaartjes 
Het IDP heeft visitekaartjes. Visitekaartjes voor het IDP 
zelf. En visitekaartjes voor elke dovenpastor.  
De kaartjes worden gemaakt in de IDP ‘huisstijl’.  
Hoezo ‘huisstijl’? Het IDP heeft folders laten maken in 
een eigen stijl en eigen kleuren. 
Die stijl en die kleuren zie je terug op de visitekaartjes. 
Zo wordt meteen duidelijk: dat is van het IDP! 

 
 

nieuwsbrief 2022-3 oktober 

link naar nieuwsbrief in NGT https://youtu.be/YFnB3TDmoww 
en zie: www.doofenkerk.nl 
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IDP app 
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat IDP heeft een eigen 
app ontwikkeld. Via deze app kunnen mensen uit de  
doelgroep van het IDP met elkaar in contact komen en 
blijven. Bijvoorbeeld:  
*Wil je als IC in jouw regio iets delen? Zet het in de IDP 
app op jouw eigen IC pagina. IC Katwijk geeft het 
voorbeeld. 
*Wil je mensen uitnodigen voor een dovendienst? 
Nodig ze uit via de IDP app. 
Het voordeel van een landelijke IDP app is dat je zowel 
landelijk als regionaal onderwerpen vanuit het 
dovenpastoraat kunt delen.  
Hoe kun jij ook in de app komen? Zoek op 
‘Interkerkelijk Dovenpastoraat App Store’. Kies jouw 
Playstore. Installeer de App. Via het installeren vraag je 
toegang tot de App. Iemand van het IDP zal jou 
toegang verlenen. 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Dovenpastores 

Er is goed nieuws uit de kring van dovenpastores. 

Hendrik Stevens, de dovenpastor in regio Midden, is 

officieel toegelaten tot het register van kerkelijk 

werkers binnen de PKN.  

Nu kan hij bevestigd worden in zijn functie als kerkelijk 

werker in het dovenpastoraat. Wanneer en waar dat 

zal gebeuren is nog niet bekend. 

_________________ 

Ander nieuws 

 

Uitzending meditaties 
Op weg met de Ander zendt via haar website 
meditaties uit. Verschillende mensen verzorgen die 
meditaties, elke maand een. De ene spreker gebruikt 
NGT, de andere NmG. Er staan al veel meditaties op de 
website. En elke maand komt er weer één bij. Dit is de 
link naar de meditaties: 
https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/ 

 

__________________ 

IDP diversen 
Giften 
Giften voor het IDP zijn altijd welkom. En ze zijn 
aftrekbaar. Giften kun je storten op 
bankrekeningnummer (met ANBI status): 
NL 27 INGB 0674 5493 68  
t.n.v. Interkerkelijk Dovenpastoraat. 
 

Algemene gegevens 
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