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Secretaris: Pier Jaarsma pjajaarsma67@hotmail.com 06-42501523 
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Lid: Rob Wisse Rwisse219@gmail.com 06-33561940 

 Vacant   
Adviseur vanuit IDP: Frans van Dijke f.vandijk@protestantsekerk.nl 06-21525780 

  

Naar aanleiding van maatregelen van 

de Nederlandse overheid in het kader 

van de Corona Pandemie kan het zijn 

dat kerkdiensten en andere in deze 

Nieuwsbrief genoemde activiteiten 

komen te vervallen of worden 

uitgesteld.  

Voor alle activiteiten (ook kerk-

diensten) geldt dat u zich vooraf moet 

aanmelden. Raadpleeg zo nodig 

websites, Facebook of de IC. 

 
Voor u ligt de Wintereditie 2021 van de 
Nieuwsbrief van de IC Delfland-Rotterdam. We 
leven nog steeds in de Corona Pandemie. Het  
Corona Virus is nog steeds aanwezig. En de 
dovendiensten te Delft zijn dit jaar afgelast. In 
deze Nieuwsbrief leest u hier meer over. Het 
bestuur van de IC Delfland-Rotterdam wenst u 

allen een goed en gezegend 2021 toe. 
 

 
 

Overdenking 
… en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, 
wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de 
kribbe… (Lukas 2:7) 
Wanneer een bevalling in zicht is, wordt alles zo 
gerieflijk mogelijk gemaakt voor de aanstaande 

moeder. Goed eten en veel rusten. Reizen wordt 
afgeraden. De Romeinse overheerser Augustus 
eist een volkstelling voor zijn gebied, dus ook 

voor Israël.  

 
Dus maken Jozef en zijn hoogzwangere 

verloofde Maria een reis van zeker een week 
naar Bethlehem, waar ze zich moeten laten 
registreren. Het valt tegen dat er geen kamer is, 

waar Maria kan bevallen. Ze moeten genoegen 
nemen met een stal. Daar wordt de Zaligmaker 
geboren en zien wij door het geloof het wonder 
van Gods liefde. Hij is bewogen met ons, 

zondige mensen. Het teken van de kribbe doet 
wat pijnlijk aan. De Messias in een kribbe? 
Achteraf weten we dat de kribbe al wees naar 
het Kruis, dat eens Gods Zoon zou dragen. De 
Heere maakte plaats voor Zijn Zoon, in een 
wereld die geen plaats voor Hem had. Alle lof 

komt de Heere toe. 
(uit een Handvol Koren 2020, ds. J. Broekman) 

     
 

Contactadres: Pier Jaarsma:  pjajaarsma67@hotmail.com   
 

Bankrekening: NL10ABNA0478257910     t.n.v. IC Delfland-Rotterdam 
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Corona-crisis 

 
De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-

pandemie is de wereldwijde verspreiding in 2020 
van de ziekte COVID-19 en de ingrijpende 
gevolgen voor de samenleving. De veroorzaker 
is een voor de mens nieuw coronavirus, 
vermoedelijk afkomstig uit een dier. 
 

In december 2019 werd in de miljoenenstad 

Wuhan een cluster van  symptomen van een 
"longontsteking van onbekende oorsprong" 
waargenomen. In januari werd het virus voor 
het eerst geïdentificeerd. In de maanden daarna 
raakten wereldwijd miljoenen mensen besmet. 
Sinds 11 maart 2020 wordt de uitbraak van 
COVID-19 erkend als een pandemie door de 

WHO. Het maatschappelijke leven in een 
aanzienlijk deel van de wereld kwam grotendeels 
tot stilstand, waardoor er zich een recessie 
aandiende. 
 
In Nederland begon de Coronacrisis op 27 

februari. Toen werd bij een inwoner van Loon op 
Zand de eerste besmetting vastgesteld. Er 
waren echter reeds eerder personen in 

Nederland besmet. 

  
Toen de coronacrisis in Nederland uitbrak in 
maart 2020 koos het kabinet-Rutte III ervoor 

om bepaalde uitzonderingen te hanteren voor 
religieuze organisaties met betrekking tot de 
veiligheidsmaatregelen. Zo mochten er meer 
mensen aanwezig zijn bij religieuze diensten, 
bruiloften en uitvaarten dan bij niet-religieuze 
evenementen, die vaak zelfs afgelast werden 
vanwege de veiligheid. 

  
Op 30 september 2020, toen Nederland na een 
tijd van relatieve veiligheid een tweede 
besmettingsgolf was ingegaan, werden er 
opnieuw uitzonderingen gemaakt voor 

kerkgenootschappen die niet golden voor andere 

organisaties. Zo mochten kerken zonder 
reservering evenementen in binnenruimtes tot 
en met 100 aanwezigen organiseren en met 
reservering en gezondheidscheck zelfs een 
onbeperkt aantal mensen toelaten tot een 
kerkgebouw en hoefden daar geen 
gezichtsmaskers te dragen, terwijl er hooguit 30 

aanwezigen mochten zijn bij binnen 
evenementen van andere organisaties, die 
bovendien verplicht maskers moesten 
dragen. Politici van allerlei landelijke partijen 

vonden de uitzonderingen niet te begrijpen of 

rechtvaardigen en verscheidene media waren 
uiterst kritisch, met name toen op 5 oktober 
bekend werd dat in het overwegend streng-
gereformeerde dorp Staphorst wel 600 mensen 

tegelijk in kerkgebouwen aanwezig waren 
zonder maskers die samen zongen. Nadat grote 
publieke druk op Minister Grapperhaus was 
uitgeoefend, ging hij de dag erna in overleg met 
kerkgenootschappen akkoord met het opheffen 
van enkele religieuze uitzonderingen op de 
coronamaatregelen: maximaal 30 aanwezigen 

per binnen evenement, niet zingen en de 
aanbeveling om kerkdiensten online te volgen.  
 
Op 14 december 2020 kondigde de Nederlandse 
Overheid een lockdown af. Alle niet essentiële 
winkel moesten sluiten t/m 19 januari 2021. En 

allerlei activiteiten mochten niet doorgaan. Voor 
de kerken was er wederom een uitzondering. 
Maar de Overheid deed wel een dringend beroep 
op de kerken om ook kerkelijke activiteiten zo 
veel mogelijk te beperken. 
 
Het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam 

besloot op 17 december 2020 dat de 
dovendiensten op 20 en 27 december 2020 
kwamen te vervallen. Hiermee wil het bestuur 
bijdragen tot het terugdringen van de 
verspreiding van het Corona Virus. 
 
Na de afkondiging van de lockdown op 14 

december 2020 besloten ook andere IC’s om 
hun dovendiensten t/m 19 januari 2021 te laten 

vervallen.  
 
Op 15 december waren er in Nederland 628.577 
positief geteste personen. Er waren 10.168 

personen overleden. Het werkelijke aantal 
besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt 
hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. 
Tijdens de eerste Corona Golf (februari – juli) 
kon niet iedereen getest worden. 
 
Wereldwijd waren er op 15 december 

73.557.491 positief geteste personen. In totaal 
waren er 1.637.805 personen overleden. 
(bronnen: Wikipedia, PKN.nl, RIVM.nl, Facebook, 
WHO, diverse landelijke media) 

 

Advies mondkapjes voor mensen 
met een beperking of chronische 

ziekte 
Moet je ook een mondkapje dragen, als je een 
beperking of chronische ziekte hebt? 
Het dringende advies om in de publieke 
binnenruimte een mondkapje te dragen geldt 
ook voor mensen met een beperking of 
chronische ziekte. Een uitzondering geldt voor 

mensen die vanwege hun (zichtbare of 
onzichtbare) beperking of chronische ziekte niet 

https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronavirussen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symptoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Longontsteking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loon_op_Zand_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loon_op_Zand_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronacrisis_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mondkapje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staphorst_(dorp)
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in staat zijn een mondkapje te dragen, op te 

zetten of die daarvan ernstig ontregeld raken. 
Ook mensen die spreken met of iemand 
assisteren die vanwege een auditieve beperking 
moeten kunnen spraakafzien (liplezen) of 

vanwege een verstandelijke of communicatieve 
beperking afhankelijk is van non-verbale visuele 
signalen zijn van het dringende advies 
uitgezonderd. 
Begeleiders van mensen met een beperking zijn 
ook uitgezonderd, wanneer de persoon met de 
beperking door de interactie/begeleiding door 

iemand met een mondkapje ernstig ontregeld 
raakt. 
Is een schriftelijk bewijs nodig om aan te tonen 
dat je niet in staat bent een mondkapje te 
dragen in verband met een beperking of 
chronische ziekte? 

Nee, dat is niet nodig. Mocht gevraagd worden 
een mondkapje te dragen dan volstaat een 
mondelinge toelichting indien mensen in staat 
zijn deze te geven. Mensen die dat willen, 
kunnen er wel zelf voor kiezen een kaartje met 
een toelichting mee te nemen voor mensen met 
een beperking. Winkeliers en andere mensen die 

belast zijn met de handhaving op publieke 
binnenruimtes waar mondkapjes gelden worden 
geacht soepel om te gaan met deze groep 
mensen met zichtbare of onzichtbare 
beperkingen. 
(Rijksoverheid, 18 november 2020) 

 

Uitzondering mondkapjes 
Gebedshuizen zoals kerken, moskeeën, 

synagogen en tempels worden uitgezonderd van 
de mondkapjesplicht die vanaf 1 december gaat 
gelden in publieke binnenruimten, stations en 

luchthavens. Gebedshuizen worden gezien 
als besloten ruimtes, net als bijvoorbeeld 
kantoorgebouwen, licht een coronawoordvoerder 
van het kabinet toe.  
(Algemeen Dagblad, 19 november 2020) 
 

Dovendiensten Rotterdam 

 
Het bestuur van de IC had al besloten om tot 1 
januari 2021 geen dovendiensten meer te 
houden in de Rehobothkerk te Rotterdam. Dit 
besluit is nu verlengd tot 1 januari 2022. Alle 
dovendiensten zullen worden gehouden in de 
Vierhovenkerk te Delft. 

 

 
 

 

Dovendiensten Delft 

 
Vanaf september 2020 worden alle 
dovendiensten gehouden in de Vierhovenkerk te 
Delft. Vanwege Overheidsmaatregelen gelden de 
volgende regels: 
* in de week voorafgaande aan de dovendienst 

krijgen de kerkgangers van de IC een email met 

een uitnodiging; lees deze uitnodiging goed in 
verband met de Overheidsregels die gelden; 
* deze uitnodiging zal ook op de Facebookpagina 
van de IC verschijnen; 
* zonder voorafgaande aanmelding is het niet 
mogelijk om naar een dovendienst te gaan; 
* na vrijdagavond 18.00 uur is aanmelding niet 

meer mogelijk; 
* naam, mobielnummer en emailadres worden 
doorgegeven aan de contactpersoon van de 
Vierhovenkerk te Delft; 
* Uiteraard gelden alle Corona Regels. 
Bijvoorbeeld: 1,5 meter afstand houden, handen 
ontsmetten; 

* de linker ingang van de kerk moet worden 

gebruikt om binnen te komen; 
* er mogen maximaal 10 mensen in de zaal 
aanwezig zijn, inclusief voorganger en iemand 
die de beamer bedient; 
* de liederen mogen worden opgezegd;  

* er is geen collecte; wel mag u thuis 
collectegeld in een enveloppe doen en die na 
afloop van de dienst meegeven aan een 
bestuurslid van de IC; U kunt ook een bedrag 
overmaken op het bankrekeningnummer van de 
IC Delfland-Rotterdam; sinds november staan er 
2 “collecte-potten” vooraan in de kerk waarin u 

collectegeld kunt doen; 
* er is geen koffiedrinken na afloop; 
* er is niet altijd een ouderling aanwezig; 
* aanwijzingen van de coördinator in de kerk 
moeten altijd worden opgevolgd. 

Afhankelijk van de aanmeldingen zal, in overleg 
met de voorganger, worden bekeken of de 

dovendienst doorgaat. Ook als de voorganger 
vanwege het besmettingsgevaar niet wil of kan 
voorgaan, zal de dovendienst niet doorgaan. 
Uiteraard moeten alle op dat moment geldende 
Overheidsregels in acht worden genomen.  
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Gecombineerde kerkdiensten 
Vanaf september 2020 is het ook weer mogelijk 

dat kerkgangers van de IC aanwezig zijn bij 
gecombineerde kerkdiensten. Vanwege 
Overheidsmaatregelen gelden de volgende 
regels: 
* ongeveer 3 weken voorafgaande aan de 
gecombineerde kerkdienst neemt de IC contact 
op met scriba van de kerkelijke gemeente waar 

de gecombineerde kerkdienst wordt gehouden. 
Er zal gevraagd worden naar het gebruikersplan, 
hoeveel kerkgangers van de IC aanwezig mogen 
zijn, etc. 
* in de week voorafgaande aan de 
gecombineerde kerkdienst krijgen de 
kerkgangers van de IC een email met een 

uitnodiging; 

* deze uitnodiging zal ook op de Facebookpagina 
van de IC verschijnen; 
* zonder voorafgaande aanmelding is het niet 
mogelijk om naar een gecombineerde kerkdienst 
te gaan; 

* na vrijdagavond 18.00 uur is aanmelding niet 
meer mogelijk; 
* naam, mobielnummer en emailadres worden 
doorgegeven aan de contactpersoon van de 
kerkelijke gemeente waar de gecombineerde 
kerkdienst wordt gehouden; 
* Uiteraard gelden alle Corona Regels. 

Bijvoorbeeld: 1,5 meter afstand houden, handen 
ontsmetten; 
* er is geen collecte; 
* er is geen koffiedrinken na afloop, tenzij de 
kerkelijke gemeente anders heeft geregeld; 

* aanwijzingen van de coördinator in de kerk 
moeten altijd worden opgevolgd. 

Als er geen aanmeldingen zijn voor een 
gecombineerde kerkdienst, zal de betreffende 
kerkelijke gemeente hiervan op de hoogte 
worden gesteld. Ook zal de gebarentaaltolk 
worden afgemeld. Ook op Facebook zal hier 
melding van worden gedaan. 

 

Dovendienst/Gecombineerde 

dienst? 
Vaak staat er bij de aankondiging van een 
gecombineerde kerkdienst dat het een 
dovendienst is. Bijvoorbeeld op het 
preekrooster, in het kerkblad of op de website. 

Feitelijk is dit niet juist. Dovendiensten zijn 
diensten voor mensen die doof zijn. Horende 

mensen zijn in een dovendienst te gast. Deze 
diensten worden georganiseer door een 
Interkerkelijke Commissie (IC) en vallen onder 
de verantwoordelijkheid van het IDP. Vanuit een 
kerk in de buurt zijn er ambtsdragers in de 
dovendienst aanwezig. De IC regelt/ziet erop toe 

dat dit ook gebeurt. Vaak worden dovendiensten 
in apart zaaltje van een kerk gehouden. In 
dovendiensten kan een voorganger voorgaan die 
zelf gebaren maakt. Maar ook kan er een 

voorganger voorgaan waarbij een 

gebarentaaltolk aanwezig is. 
Gecombineerde diensten zijn diensten voor 
mensen die doof en mensen die horende zijn. In 
deze diensten vormen dove- en horende mensen 

samen de gemeente. Deze diensten worden 
georganiseerd door een plaatselijke kerk in 
overleg met een IC. De verantwoordelijkheid 
voor deze diensten ligt bij een kerkenraad van 
een plaatselijke kerk. Voor de dove mensen is er 
meestal een gebarentaaltolk aanwezig. 
(www.doofenkerk.nl) 

 

Kerkdiensten 
Naar aanleiding van een aantal kerkdiensten uit 
de afgelopen periode:   
● op zondag 4 oktober was er een 

gecombineerde kerkdienst in de Grote Kerk te 
Vlaardingen. Ds. Niek Tramper sprak over 
Genesis 1:1-5, over Gods woord – de bron van 

hoop. 
● de overheid adviseerde om niet meer dan 30 
kerkgangers bij een eredienst aanwezig te laten 
zijn. Daarom besloot het bestuur van de IC om 
geen kerkgangers aanwezig te laten zijn in de 
gecombineerde kerkdienst op 11 oktober in Het 
Boek te Delft 

● op zondag 18 oktober ging Wolter Smit voor in 
de dovendienst te Delft. Hij sprak over Mattheus 
13: 44-46. Het thema was: “Het goed leven – 
bloeien in Gods Licht.” God leidt ons leven elke 
dag opnieuw. Ook in tijden van Corona. 
●  op zondag 25 oktober sprak Jan Jongeneel in 

de dovendienst te Delft over Mattheus 16: 13-
17. “Wie is Jezus?” Jezus was een leraar voor 
het volk. Voor de discipelen was Jezus een man 
die wonderen deed, om de Romeinse 
onderdrukker te verjagen. Voor ons is Jezus de 
Weg, de Waarheid en het Leven. 
● in overleg met de kerkenraad van de 

Hervormde Kerk te Bergschenhoek werd 
besloten om geen kerkgangers van de IC 
aanwezig te laten zijn bij de gecombineerde 
kerkdienst op 1 november.  
● op zondag 8 november was er een 
gecombineerde kerkdienst in de Hofkerk te 
Delft.  

 
Ds. Caroline der Nederlanden sprak over 
Mattheus 25: 14-30, de gelijkenis van de 
talenten. We moeten ons leven niet door angst 
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laten leiden door onze talenten te begraven. 

Ondanks alle beperkingen (Corona) kunnen we 
kijken naar wat er wel mogelijk is. Ga met 
liefde, genade, troost en hoop, de wereld in, 
deel ervan en zorg dat het meer wordt. 

 
Ook werd er het Heilig Avondmaal gevierd. Bij 
binnenkomst werd er brood en wijn/druivensap 

uitgedeeld. Zo mochten we de verbondenheid 
ervaren met God en met elkaar. 
● op zondag 15 november sprak Carola 
Veldhuizen in de dovendienst te Delft over 
Johannes 11: 17-44, Jezus maakt Lazarus weer 

levend. Het thema was: “Maak de doeken los!” 
De mensen moeten Lazarus helpen, 
“ontwikkelen”. Alles van vroeger van hem 
afnemen. Om het nieuwe leven aan te kunnen 
gaan. Wij hebben elkaar nodig voor een 
hoopvolle toekomst. 

● de dovendienst van 22 november kwam te 
vervallen. Carola Veldhuizen zat in verplichte 
quarantaine omdat zij contact had gehad met 
iemand die positief getest was op Corona. 
● op zondag 29 november ging Jan Jongeneel 

voor in de dovendienst te Delft. Hij sprak over 
Lucas 1: 26-35, de aankondiging van de 

geboorte van Jezus. Een Engel die bij Maria 
Jezus’ komst kwam vertellen! Jezus kwam uit de 
Hemel op aarde. Hij kwam om onze zonden te 
dragen. Daarvoor moest Hij mens worden. Aan 
het kruis draagt Hij onze zonden om zo ons in 
geloof vergeving van zonden te schenken en een 
eeuwig leven te geven. 

● op zondag 6 december was er een 
gecombineerde kerkdienst in de Rehobothkerk te 
Rotterdam. Dovenpastor Frans van Dijke ging 
voor. 

 
Het thema was “Licht”, n.a.v. Genesis 1:1-5, 
God schept het Licht. God is Licht. Wij mogen 

wandelen in het Licht van God. Jezus haalt ons 

uit de duisternis en zet ons in het Licht. God was 

Licht, is Licht en Licht zal Hij altijd Licht zijn! 
Zelfs als wij wandelen in het duister, zelfs dan is 
de genade van Zijn Licht groter dan ons leven in 
het duister. Wandel in het Licht.  

 
Na afloop van de dienst gingen de bloemen van 
de gemeente als groet en bemoediging naar 
Martine Jaarsma. In maart werd zij besmet met 

het corona virus. Sindsdien is ze bezig met een 
lange weg van herstel en revalidatie. 
● door ziekte waren er geen kerkgangers 
aanwezig bij de gecombineerde kerkdienst op 
zondag 13 december in de Johanneskerk te 
Rotterdam 
● de dovendiensten op 20 en 27 december 

werden door het bestuur geannuleerd. Op 14 
december kondigde de Nederlandse Overheid 
een lockdown af. Met daarbij het dringende 

advies om zo weinig mogelijk te reizen. Ook de 
IC Delfland-Rotterdam wilde een bijdrage 
leveren aan het terugdringen van het virus. Daar 
hoorde het afgelasten van de dovendiensten bij. 

Hoe jammer en spijtig dat ook is.   
(Pier Jaarsma) 

 

Kerkdiensten terugzien 
De kerkdienst van 8 november kan worden 

teruggezien op: 
https://www.youtube.com/watch?v=WkXcK9lEm
mM 
De kerkdienst van 6 december kan worden 
teruggezien op: 
https://www.youtube.com/watch?v=qJ-

j883AewE&t=2910s 

Uiteraard zolang deze beschikbaar zijn via 
YouTube. 
 

Toezending Preekrooster 
Vanwege alle maatregelen in het kader van de 
Corona Pandemie moet er veel geregeld worden. 
Dat geldt ook binnen de IC Delfland-Rotterdam. 
Met name het versturen van de uitnodigingen 
voor de kerkdiensten. Het registeren van de 
kerkgangers. Contacten met de plaatselijke 

kerkelijke gemeenten over hoeveel kerkgangers 

https://www.youtube.com/watch?v=WkXcK9lEmmM
https://www.youtube.com/watch?v=WkXcK9lEmmM
https://www.youtube.com/watch?v=qJ-j883AewE&t=2910s
https://www.youtube.com/watch?v=qJ-j883AewE&t=2910s
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er mogen komen. Welke maatregelen gelden er? 

Wat is het Gebruikersplan? Door deze 
toenemende werkzaamheden, komen andere 
werkzaamheden op het secretariaat te vervallen. 
Zoals de toezending van het Preekrooster aan 

het begin van het kwartaal. Het Preekrooster 
wordt in de Nieuwsbrief vermeld. Ook op de 
website van Doof-en-kerk staat altijd het actuele 
Preekrooster. Want de IC heeft nu zelf de 
mogelijkheid om direct wijzigingen aan te 
brengen op de website van Doof-en-kerk. Het 
bestuur van de IC Delfland-Rotterdam vraagt uw 

begrip voor deze situatie. 
 
 

 
Let op: Als u een kerkdienst wilt bezoeken 
moet u zich aanmelden.  
3 januari - 10:00 Credokerk, Scherpenhoek 5, 

3085 EH Rotterdam (G), ds. F. Wierdsma met 
tolk 
10 januari – 10.00 Vierhovenkerk, 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G),  
ds. C.S. der Nederlanden met tolk en viering 
Heilig Avondmaal 
17 januari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 

Delft (D), C.M. Veldhuizen 

24 januari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), J.A. Jongeneel  
31 januari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
C.M. Veldhuizen  
7 februari - 09.30 Oude Kerk, Kerkgang 3, 
2912 CL Nieuwerkerk aan den IJssel (G), ds. 

J.W. Sparreboom met tolk 
14 februari - 10:00 Vierhovenkerk, 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G), ds. M. 
Visser met tolk 
21 februari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), J.A. Jongeneel  

28 februari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), W. Smit  
7 maart - 09.30 Dorpskerk, Kerkstraat 90, 
3176 PS Poortugaal (G), ds. K.D. Smit  

14 maart - 10.00 Hofkerk, Cort van der 
Lindenstraat 1, 2613 WP Delft (G),  
ds. F. van Dijke 

21 maart - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  
Delft (D), J.A. Jongeneel  
28 maart - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  
Delft (D), C.M. Veldhuizen  
2 april – 19.30 Oude Kerk (wijkgemeente 
Binnenstad-Vrijenban), Heilige Geestkerkhof 25, 
2611 HP Delft (G), dienstdoende predikant met 

tolk en viering Heilig Avondmaal 

4 april – 09.30 Rehobothkerk, Noordsingel 90, 

3032 BH Rotterdam (G), dienstdoende predikant 
met tolk 
11 april – 09.30 Christelijk Gereformeerde 
Kerk, Monsterseweg 12, ’s Gravenzande (G), 

dienstdoende predikant met tolk 
18 april – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  
Delft (D), C.M. Veldhuizen 
25 april – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  
Delft (D), J.A. Jongeneel 
2 mei – 10.00 Het Boek, Sandinoweg 151, 2622 
DW Delft (G), dienstdoende predikant met tolk 

9 mei – 10.00 Marcuskerk (wijkgemeente 
Mattheus), Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH 
Delft, ds. M.J. van Oordt met tolk 
16 mei - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  
Delft (D), C.M. Veldhuizen 
23 mei - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  

Delft (D), J.A. Jongeneel 
30 mei - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  
Delft (D), ds. A.D. Poortman 
6 juni – 09.30 Nieuwe Kerk, J.A. Beijerinck-
straat 53, 2912 AA Nieuwerkerk aan den IJssel 
(G), ds. J.W. Sparreboom met tolk 
13 juni – Hervormde Gemeente Kerk, Kerkplein 

1, 2681 BC Monster (G), dienstdoende predikant 
met tolk 
19 juni – 13.30 Vierhovenkerk (Zaal 9),  
Delft (D), voorganger nog niet bekend, 
aansluitend Gemeentemiddag IC en DEL 
20 juni - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft 
(D), C.M. Veldhuizen, als de Gemeentemiddag 

doorgaat vervalt deze dienst 
27 juni - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  

Delft (D), J.A. Jongeneel 
4 juli – geen dienst verzorgd door IC Delfland-
Rotterdam 
11 juli - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  

Delft (D), J.A. Jongeneel 
18 juli – geen dienst verzorgd door IC Delfland-
Rotterdam 
25 juli – nog niet bekend 
1 augustus – 10.00 Vierhovenkerk,  
Delft (G), ds. M. Knibbe met tolk 
8 augustus – nog niet bekend 

15 augustus - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), W. Smit 
22 augustus - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), J.A. Jongeneel 
29 augustus - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 

Delft (D), ds. A.D. Poortman 
5 september – 10.00 Johanneskerk, Guido 

Gezelleweg 1, 3076 EB Rotterdam (G),  
ds. J. Bos met tolk 
12 september – 10.00 Nederlands Hervormde 
Kerk, Aan het Prins Willem III plein, 2684 VP Ter 
Heijde (G), dienstdoende predikant met tolk 
19 september - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 

Delft (D), C.M. Veldhuizen 
26 september - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), C.M. Veldhuizen 
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3 oktober – 10.00 Grote Kerk, Markt 63, 3131 

CR Vlaardingen (G), dienstdoende predikant met 
tolk 
10 oktober – 10.00 Ontmoetingskerk, 
Klapwijkseweg 91, 2642 RA Pijnacker (G),  

ds. M. Treuren met tolk 
17 oktober - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), J.A. Jongeneel 
24 oktober - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), W. Smit 
31 oktober - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), J.A. Jongeneel 

7 november – 10.00 Hervormde Kerk, 
Kerkstraat 1, 2661 CB Bergschenhoek (G), 
dienstdoende predikant met tolk 
14 november – 10.00 Hofkerk, Cort van der 
Lindenstraat 1, 2613 WP Delft (G), dienstdoende 
predikant met tolk 

21 november - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), C.M. Veldhuizen 
28 november - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), J.A. Jongeneel 
5 december - 09.30 Rehobothkerk, Noordsingel 
90, 3032 BH Rotterdam (G), dienstdoende 
predikant met tolk 

12 december – 10.00 Bethlehemkerk 
(wijkgemeente Maranatha), Floresstraat 2, 2612 
GK Delft, dienstdoende predikant met tolk 
19 december - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), J.A. Jongeneel 
25 december – 10.00 Koningkerk 
(Koningszaal), Bruijnings Ingenhoeslaan 4,  

2271 KR Voorburg (D), H. Kramer-de Jong, 
gezamenlijke Kerstviering met IC Den Haag e.o. 

en IC Zoetermeer 
26 december - geen dienst verzorgd door IC 
Delfland-Rotterdam 
(G=Gecombineerd D=Dovendienst)  
(onder voorbehoud van wijzigingen) 
 

Kerstviering 

 
De traditionele Kerstviering op 25 december 

2020 van de IC Den Haag e.o., IC Zoetermeer 
en IC Delfland-Rotterdam gaat dit jaar niet door. 
De dienst zou gehouden worden in de 
Koningszaal van de Koningkerk te Voorburg. Ds. 

Frans van Dijke zou voorgaan. Op 14 december 
2020 heeft de regering een lockdown 

afgekondigd. Daarbij ook het advies om zo 
weinig mogelijk te reizen. Om verdere 
verspreiding van het Corona virus te voorkomen. 
Ook de IC’s moeten bijdragen  aan het 
terugdringen van het Corona virus. Ds. Frans 
van Dijke gaat nu een online-kerstviering 
maken. Die kan dan op 25 december 2020 

online worden bekeken. Het kerstgeschenk zal 
op een later tijdstip worden uitgedeeld. 
 

Kerkdiensten 
Ook na 1 september 2020 blijft het mogelijk om 

zondags kerkdiensten met een gebarentaaltolk 
te volgen.  

 
Wekelijks worden de diensten via 
www.doofenkerk.nl gepubliceerd. 

 

 
Bij de kerkdiensten op de website zijn nieuwe 
pictogrammen toegevoegd. Daardoor is in één 
oogopslag te zien of het om een gecombineerde 

of dovendienst gaat en of er een livestream is. 
Ook kunt u zich aanmelden voor een kerkdienst. 
 

Collecterooster 

 
Vanwege Overheidsmaatregelen mag er niet 

gecollecteerd worden. Wel kunt u thuis 
collegegeld in een enveloppe doen. Deze 
enveloppe kunt u dan na afloop van de 
dovendienst meegeven aan een lid van het 
bestuur van de IC. Sinds november staan er 2 
“collecte-potten” vooraan in de kerk waarin u 

collectegeld kunt doen. U kunt ook een bedrag 
overmaken op het bankrekeningnummer van de 
IC Delfland-Rotterdam. 
In een dovendienst is de eerste collecte 
bestemd voor de IC Delfland-Rotterdam. De 
tweede collecte is voor “een goed doel”.  
Voor het jaar 2021 heeft het bestuur van de IC 

Delfland-Rotterdam besloten dat de opbrengst 
gaat naar de Dovenschool in Indonesië. 
Alle collectes van harte aanbevolen. 
 

 

http://www.doofenkerk.nl/
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Overleden 

 
Op 27 september 2020 is overleden Maarten 
Mostert op de leeftijd van 97 jaar. Hij was eind 
jaren ‘90 (1985-1990) ouderling bij de IC 
Delfland. Zijn vrouw is meer dan 20 jaar 

bestuurslid geweest van de IC Delfland. In 1997 

namen ze afscheid van de IC Delfland.  
“Maarten Mostert werd geboren op 1 juni 1923 
in Schipluiden. Toen hij 8 jaar oud was ging hij 
naar Effatha. Daar leerde Maarten Annie 
Rodenburg kennen. Zij werd zijn latere vrouw. 
Maarten werd meubelmaker. Hij was een 

vakman. Hij ging wonen in Delft. Maarten en 
Annie kregen vier kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. In 1999 verhuisden 
Maarten en Annie naar een aanleunwoning in De 
Gelderhorst. In 2012 stierf Annie. Haar sterven 
was een zware slag voor Maarten. In 2016 
verhuisde Maarten naar de zorgafdeling van De 

Gelderhorst. 
Maarten en Annie hebben zich ingezet voor het 

oprichten van een dovenkerk in Delft. Maarten is 
4 jaar ouderling geweest. Annie is daarna 8 jaar 
ouderling geweest.  
Maarten was betrokken en zorgzaam, hij had 
een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Maarten was 

een doorzetter, eigenzinnig, sociaal. Maarten zei 
vaak: “Hoe bestaat het!” Bij hem was dat een 
uiting van verwondering. 
Bij de afscheidsdienst stonden we stil bij Psalm 
8, een lied van verwondering. In verwondering 
leven is een gave: je staat open voor dat wat 

groter is dan jij. Je blijft ontvangen en leren. In 
verwondering zit: oog hebben voor het wonder 
van het gewone, de natuur, techniek, en het 
wonder dat jij er bent. Verwondering opent ook 
het perspectief op God. Psalm 8 zegt: Kijk door 

de wonderen van de sterrenhemel heen naar 
God die dat alles gemaakt heeft.  

“Hoe bestaat het!”, zei Maarten vaak. We 
geloven dat Maarten dat nog steeds zegt, nu bij 
God en Jezus Thuis. We wensen de familie steun 
en kracht in het gemis.” 
(Ds. Kees Smit, dovenpastor) 

 

Overleden 
Op 17 december 2020 is Martinus van Zanten, 
die vroeger in Monster woonde, overleden. Hij 
woonde in de Geldershorst te Ede. Hij is 94 jaar 

oud geworden. Als trouwe kerkganger ging hij 

vroeger naar de dovenkerk te Delft. 

 

Doopdienst 

 
Op zondag 4 oktober 2020 werd Anna-Co 

gedoopt. De dochter van Niek en Nelleke 
Veldman. Dit gebeurde in de NH Kerk te Oud-
Alblas. Voorganger was ds. Martin Visser, de 
gebarendominee. De verkondiging was uit 
Genesis 15:1-6, God belooft Abram een zoon. 
Het thema was: “De Heere versterkt Abrams 
vertrouwen op Hem.” De twijfel van Abram, de 

trouw van God en het tellen van de sterren. 
Vertrouw op Hem, nu en elke dag.  
(Pier Jaarsma) 
 

Ziekte 
Wij bidden voor hen die lichamelijk en/of 

geestelijk zorgen hebben. Broeders en zusters, 
ouderen en jongeren, die met behandelingen 
bezig zijn, wachten op uitslagen, of moeten 
leren omgaan met steeds meer zorgen, vragen 

en beperkingen. In het gebed van de gemeente 
bent u allen vast begrepen. God houdt u, jou en 
ons allen in Zijn Hand. Warmte, liefde vrede, 

troost en leven stroomt ons door Zijn zegen 
tegemoet. Wij wensen het u toe dat u deze 
troost en dit geloof ervaart en vast kunt houden 
in de stormen die ons kunnen treffen. 

 
Van het Bestuur 

 
Op donderdag 26 november 2020 was er een 
online vergadering tussen de bestuursleden 

vanuit Delft en Waddinxveen. Het bestuur stond 

uitgebreid stil bij de afgelopen tijd. Maar ook 
werd er gekeken naar de toekomst. Er werden 
belangrijke beslissingen genomen. Over de 
Gemeentemiddag, de samenwerking met Hand-
in-Hand, de bestemming van de 2de collecte in 
de dovendienst. De volgende vergadering is op 

donderdag 4 februari 2021 te Delft.  
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Gemeentemiddag 2021 

 
Het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam heeft 
besloten om op zaterdag 19 juni 2021 de 
jaarlijkse gemeentemiddag te houden. In de 
Vierhovenkerk te Delft. De middag begint om 
13.30 uur. Eerst een dovendienst. Daarna 
gezellig koffiedrinken en bijpraten. Vervolgens 

een leuke middag. De precieze inhoud is nu nog 
bekend. Ook omdat niet bekend is welke 
maatregelen er zullen gelden in het kader van 
de Corona Pandemie. Als de Gemeentemiddag 
2021 doorgaat dan vervalt de dovendienst op 
zondag 20 juni 2021. Als de Gemeentemiddag 

2021 niet doorgaat, dan gaat de dovendienst op 

20 juni 2021 gewoon door.  
 

Hand-In-Hand 

 
Hand-in-Hand is een diaconaal netwerk in de 
wijk Feijenoord te Rotterdam. Al vanaf het begin 
(oktober 2019) is de IC Delfland-Rotterdam 
hierbij betrokken. Echter het bestuur van de IC 

Delfland-Rotterdam heeft onlangs besloten om 
zich terug te trekken uit dit netwerk. Voor de IC 
was het interessant om de raakvlakken en 
mogelijkheden te onderzoeken. Echter de 
veranderingen binnen het Dovenpastoraat zijn 
aan veel veranderingen onderhevig. Daarom 

heeft het bestuur besloten om zich te 
concentreren op de kerntaken van het 
Dovenpastoraat. 

 

 

Oproep 

 
Heeft u een vraag over de dovendienst, 

bijvoorbeeld over de collecte, of over de 
belichting of een andere vraag of opmerking? 
Aarzel niet! Meldt dit bij het bestuur via email 
pjajaarsma67@hotmail.com of bespreek dit met 
Rob Wisse. Elke vraag of opmerking zal door het 
bestuur worden besproken. Als het nodig is 
zullen er aanpassingen worden gedaan.  

 

  

Dove leden IC Bestuur 
Volgens de regels van de IC Delfland-Rotterdam 

moet het bestuur ook bestaan uit dove 
kerkgangers. Immers zij kunnen zelf het beste 
bepalen welke aanpassingen er nodig zijn. Het 
bestuur van de IC is op zoek naar nieuwe 
dove/slechthorende leden. Het bestuur 
vergadert 4 keer per jaar in Delft. Bij de 

vergadering is ook een gebarentaaltolk 
aanwezig, die u/je zelf mag regelen. De uren 
van de gebarentaaltolk worden via Tolkcontact 
door de IC betaald.  
Lijkt het u/je een uitdaging om mee te beslissen 

over het werk van het Dovenpastoraat in de 
regio Delfland-Rotterdam, meld(t) u/je dan aan 

via pjajaarsma67@hotmail.com. 
 

Preekroosteropsteller 
Per direct is de IC-Delfland-Rotterdam op zoek 

naar een Preekroosteropsteller. 
Wat gaat u doen als Preekroosteropsteller: 

• u stelt per kwartaal het preekrooster op 
voor de komende diensten 

• u heeft contact met de diverse 
voorgangers en vraagt hen wanneer zij 
een dienst kunnen/willen voorgaan 

• u muteert eventuele veranderingen in 
het rooster 

• u woont de kwartaal vergaderingen van 

het IC bestuur bij (4 x per jaar 2 uur) 
Wat kan deze onbezoldigde functie bieden: 

• u wordt lid van een hecht en 
gemotiveerd bestuur team 

• het is bevredigend om een bijdrage te 
kunnen leveren aan het ondersteunen en 
instant houden van de dovendiensten. 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u 
terecht bij Pier Jaarsma, 
pjajaarsma67@hotmail.com 

 

 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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WhatsApp-groep 

Per 12 december 2018 is er een speciale 
WhatsApp-groep gemaakt onder de kerkgangers 
van de IC Delfland-Rotterdam. Daarmee kunnen 
de kerkgangers nog sneller op de hoogte worden 
gebracht van nieuws en veranderingen van 
kerkdiensten. En kunnen er afspraken gemaakt 

worden met betrekking tot meerijden en 
koffiezetten. 
Niet in alle gevallen zal de informatie daarna nog 
met de email worden verspreid. Als je wilt 
worden toegelaten tot deze WhatsApp groep, 
stuur dan een e-mailtje met je mobiele nummer 

naar pjajaarsma67@hotmail.com 
 

Facebook 

 
Sinds 5 juni 2016 heeft de IC Delfland-
Rotterdam haar eigen Facebook-pagina. Like ons 
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en 
de kerkdiensten. Wekelijks bereikt deze 
Facebookpagina ongeveer 140 personen.  

Ook het IDP – Dovenpastoraat heeft sinds 
februari 2019 een eigen Facebookpagina. 

 

Verjaardagen 

 
29 januari – Peter Haaring 

10 februari – Jan Jongeneel 
17 februari – Adrie Dingemanse 
19 februari – Harm de Vries 
22 februari – Jan Verstraate 
24 februari – Adrie Klop 
28 februari – Carola Veldhuizen 

7 maart – Wolter Smit 
22 maart – Frans van Dijke 
Van harte gefeliciteerd! 
 

Data Bijbelkring 

 
De Bijbelkring voor het seizoen 2020/2021 is in 
september van start gegaan. De Bijbelkring 
wordt gehouden in Vierhovenkerk, Obrechtstraat 
50, 2625 XN te Delft, van 13.30 uur tot 15.30 
uur. Het onderwerp dit seizoen is: Het gebed 

van de Here Jezus. Het Onze Vader wordt 
wereldwijd door de meeste christenen dagelijks 

wel gebeden. Het is een gebed wat de Heere 

Jezus ons heeft geleerd. In totaal zijn er acht 
gesprekken over elke zin van het totale gebed. 
De bijeenkomsten zijn op 21 januari, 18 
februari, 18 maart, 15 april en 20 mei 2021. 

 

E-mailadressen 

 
De redactie wil de mensen (doof/horend) die 
deze Nieuwsbrief per post ontvangen en 
thuis een e-mailadres hebben, en die nog 

niet hebben doorgegeven, dringend vragen 
om hun e-mailadres door te geven aan de 
secretaris: pjajaarsma67@hotmail.com. Het 

gaat vooral om mededelingen die tussen de 
verschijningsdatums van de Nieuwsbrieven 
worden verstuurd. Die kunnen dan sneller en 
actueler worden doorgestuurd. Let wel: als u 

nu de Nieuwsbrief per post ontvangt dan zal 
daar geen verandering in komen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking. 
 

Wet erkenning Nederlandse 
Gebarentaal 

Met Algemene Stemmen heeft de Eerste Kamer 
vandaag om 13.44 uur de Wet Erkenning 
Nederlandse Gebarentaal aanvaard. 
Richard Cokart tolkte deze bijzondere 
gelegenheid samen met Corline Koolhof. 
Boris Dittrich lichtte namens de hele Eerste 

Kamer toe waarom deze wettelijke erkenning 
meer is dan een juridisch  erkenning. 

"Erkenning van de Nederlandse Gebarentaal 
draagt bij aan de bekendheid en het serieus 
nemen ervan en vergemakkelijkt daarmee de 
inzet van tolken... Het gaat ook over de 
waardigheid en identiteit, de erkenning dat de 

Nederlandse Gebarentaal een volwaardige taal 
is. Voor de grote gemeenschap van doven en 
slechthorenden in Nederland is de taal hun 
moedertaal". 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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Het Nederlands Gebarencentrum feliciteert de 

Nederlandse Dovengemeenschap met deze 
historische mijlpaal! 
Dank aan de initiatiefnemers Attje Kuiken 
(PvdA), Carla Dik-Faber (CU) en Jessica van Eijs 

(D66) en Corrie Tijsseling, Eva Westerhoff, 
Daniel Scheper, Pim Roza en de vele mensen die 
in de afgelopen dertig jaar aan deze erkenning 
hebben bijgedragen! 
(Nederland Gebarencentrum, 13 oktober 2020) 
 

40 jaar Teletekstpagina 888 
Teletekstpagina 888 van de Nederlandse 
Publieke Omroep (NPO) bestaat 40 jaar. Sinds 
1980 werken de NOS en later de NPO aan de 
toegankelijkheid van hun programmering voor 
dove en slechthorende kijkers. 

TT888 ondertitelt alle live-uitzendingen op 

NPO123 en themakanalen. Denk daarbij aan 
NOS-Journaals en -sportuitzendingen maar ook 
de andere dagelijkse en wekelijkse programma’s 
zoals bijvoorbeeld De Vooravond, Goedemorgen 
Nederland, Op1, Tijd voor MAX en Een Vandaag. 
Ruim 4,5 miljoen Nederlanders, van wie 1,7 

miljoen doven en slechthorenden, maken 
gebruik van de dienst. 

 
Het beeld en geluid komt bij live uitzendingen 
niet eerder binnen dan bij de kijker thuis. De 
redacteur heeft een headset op met 
microfoontje en kijkt/luistert naar de uitzending 
zoals die ook op tv is. Hoe werkt dat? 

• Hij/zij luistert naar het gesprokene en 
‘her-spreekt’ dat zo woordelijk mogelijk. 

• De computer zet zijn haar woorden om 
in tekst; een ondertitel. 

• De redacteur corrigeert eventuele 
foutjes die de spraakherkenner heeft 

gemaakt en brengt de titel in beeld. 

Live ondertitelen is luisteren, spreken en lezen 
tegelijkertijd. Soms kiest de redacteur ervoor 
een titel met een foutje in beeld te brengen 
omdat corrigeren te veel tijd kost. De uitzending 
gaat immers gewoon door.  

Korte geschiedenis: 
1980 – op 4 oktober eerste uitzending met TT-
ondertiteling 
1986 – eerste live-uitzending Journaals met 
Velotype: een speciaal toetsenbord 
2002 – introductie spraakherkenning tijdens de 
uitzending 

2008 – eerste live-uitzending De Wereld Draait 

Door met 1 minuut “vertraging”, zodat de 
ondertiteling op tijd meeloopt 
2009 – ondertiteling wordt bijgevoegd op 
Uitzending Gemist 

2016 – definitief gebruik van spraakherkenning. 
Veloboards worden niet meer gebruikt 
2017 – afdeling Access Services ziet het licht: 
dat is behalve ondertiteling ook gebarentolken, 
gesproken ondertiteling en audiodescriptie 
2009 – NPO1, 2, 3 en themakanalen voor 99 
procent ondertiteld 

2020 – ondertiteling van STER-reclame 
(Algemeen Dagblad, 6 oktober 2020) 

 

Afscheid 
Dominee Trinus Hibma nam op zondag 25 

oktober afscheid van de Bethelkerk in 
Amsterdam-Noord. De dominee mag van zijn 
welverdiende pensioen gaan genieten. Deze 
bijeenkomst was voor Erna Berends, 
stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Noord, een 
mooie gelegenheid om hem De Knoop van 

Volten uit te reiken. Dit is een ere speld van het 
stadsdeel die wordt gegeven aan iemand 
vanwege zijn uitzonderlijke en bijzondere 
verdiensten voor de gemeenschap.  

 
Afkomstig uit Friesland is ds. Hibma in 
Amsterdam theologie gaan studeren aan de VU. 
Eerst was hij predikant bij de Nassaukerk in het 

bijzonder voor de binnenschippers. Vanaf 1990 
predikant in de Bethelkerkgemeente. Verder is 
ds. Hibma is voorzitter van in Amsterdam de 
Stichting Dovenpastoraat. Deze spant zich in 
voor het kerkelijk werk onder doven in 
Amsterdam en omgeving. Naast het leiden van 
gecombineerde kerkdiensten, preekt ds. Hibma 

ook regelmatig in het Fries. 
(website Bethelkerk Amsterdam, Rodi Amsterdam 
Noord, Facebook, 27 oktober 2020) 
 

Uitzending kerkdienst voor doven 

 
Regelmatig wordt er een kerkdienst opgenomen 
in gebarentaal. Daar wordt ook ondertiteling aan 
toegevoegd. Soms ook een gebarentaaltolk. 
Iedereen kan op deze manier deze dienst 
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bekijken en meemaken. Alle diensten zijn te 

vinden via de website www.doofenkerk.nl en 
www.opwegmetdeander.nl. Via de 
www.beleefmee.nl kan de Schriftlezing en de 
preek worden bekeken, via een gratis 

aanmelding.  
Omdat er vanwege de Corona Pandemie geen 
dovendiensten worden gehouden, vinden er ook 
geen opnames plaats. Wel kunt u eerder 
gemaakte opnames bekijken. 
 
De afgelopen periode zijn er een aantal 

meditaties geplaatst: 
21 augustus – “Gods Trouw”- Hendrik Stevens 
n.a.v. Genesis 6 
23 oktober – “Hoop” – ds. J. Swager n.a.v. 
Romeinen 8 
27 november – “Evangelie” – ds. Martin Visser 

n.a.v. Lukas 2 
 

 
Ook op de website www.opkijken.nl vindt u 

preken met gebaren. In samenwerking met 
dovenpastor Carola veldhuizen zijn een aantal 
preken met gebaren opgenomen. 
 

Website Dovenpastoraat 

 
Het Dovenpastoraat heeft een eigen website, 

namelijk www.doofenkerk.nl. Hierop staan de 
gecombineerde en dovendiensten. Verder is er 
veel informatie te vinden over het 
Dovenpastoraat, activiteiten, nieuws en namen 
en emailadressen van de IC's in geheel 
Nederland. (Pier Jaarsma) 

 

Website IDP-Corona 
Voor de communicatie vanuit het IDP naar de 
IC’s is er op de website: www.doofenkerk.nl een 
apart tabblad ‘Corona’ gemaakt. Op deze pagina 

wordt zoveel mogelijk nieuws verzameld dat in 
deze crisis van belang is voor het IDP en de IC 
gemeenschap. Kijk bovenaan de website en klik 
daarbij op het woord ‘Corona’. Je komt dan op 

een pagina met een aantal ‘buttons’ waar je op 
kunt klikken om zo bij verschillende 
onderwerpen te komen, zoals ‘kerkdiensten’ en 

‘wat kan jij doen …’ enz. 

 

Dagelijkse Bijbelverzen NGT 

 
Op de Facebookpagina “Dagelijks Bijbelverzen 
NGT” verschijnt dagelijks een filmpje waarin 
vers uit de Bijbel in de Nederlandse Gebarentaal 
gebaard. Gevolgd door een korte overdenking.  
 

Vacatures  

Voor een aantal taken van het IDP 
zoeken wij nog steeds vrijwilligers. Kijk voor een 
overzicht van ‘vacatures’ op 
www.doofenkerk.nl/organisatie. De vrijwilligers 

zijn zowel horend als doof. De uitdaging is om 
meer dove- dan horende vrijwilligers te hebben! 

Regionale bijeenkomst IC’s  
Vanwege de maatregelen in het kader van de 

Corona Pandemie kon de bijeenkomst op 15 
oktober 2020 te Gorinchem niet doorgaan. Op 
deze avond zou het IDP het Beleidsplan voor de 
komende jaren presenteren. 
De bijeenkomst werd verschoven naar 3 
december 2020. In een digitale bijeenkomst 
werd door het IDP het Beleidsplan 2021-2025 

gepresenteerd. Een samenvatting van dit plan 
treft u verderop aan in deze Nieuwsbrief.  
 

NCBD 

 
De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een 
landelijke organisatie van en voor christelijke 
doven.  
De Algemene Ledenvergadering van 24 oktober 
2020 te Ede ging niet door. Dit vanwege de 2de 
Corona-golf. Het bestuur vond het niet 

verstandig om de vergadering door te laten 
gaan. De Algemene Ledenvergadering is nu 
verplaatst naar zaterdag 29 maart 2021 in 
Oldebroek. 
zaterdag 20 maart 2021 - Algemene Leden 
Vergadering 2021 in Oldebroek  
8 mei 2021 - Bondsdag te Alphen aan den Rijn  
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

 

 

http://www.opkijken.nl/
http://www.doofenkerk.nl/
http://www.doofenkerk.nl/organisatie
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DCF-nieuws 

DCF Nederland staat voor Deaf 
Christian Fellowship Nederland en is opgericht 
op 18 september 2000. De DCF zet zich in voor 
dove christenen in - en buiten Nederland, 

organiseert regelmatig een ontmoetingsdag, 
gebedsdag, themadag, mannendag, 
vrouwendag, weekends, etc. DCF geeft 
regelmatig een digitale Nieuwsbrief uit.  
Uit de Nieuwsbrief van november 2020: 

“In deze tijd waarin de corona veel invloed heeft, 
maar ook deze donkere dagen van winter en kerst 
mogen we weten dat Jezus' Licht schijnt voor ons. 
Als het goed gaat, maar ook als we het moeilijk 
hebben mogen we weten en vertrouwen dat 
Jezus licht, warmte en vrede brengt. Laten we 
uitzien naar Hem. Dat mogen we ook straks 
vieren met Kerst. 
We hopen elkaar weer te kunnen ontmoeten in 
het nieuwe jaar.” 
De geplande spelmiddag voor jongeren en de 
DCF dag in Ter Aar op 31 oktober en 1 november 
werden door Corona Pandemie afgelast. 
(www.dcf-nl.nl) 

 
JoCDay 
De 15de JoCDay die zou plaats vinden op 7 

november 2020 te Ede is niet doorgegaan. Dit 
vanwege de 2de Corona golf.  

 
 
 

Ontmoetingsdag voor ouders en 

hun dove of slechthorende kind 
Ook de ontmoetingsdag voor ouders en hun 
dove of slechthorende kind in de 
basisschoolleeftijd op 7 november 2020 te Ede is 
vanwege de 2de Corona golf niet doorgegaan. 

 

Kerstpuzzel 

 
1. Wie zingen over de geboorte van Jezus? 
2. Woonplaats van Jozef en Maria. 
3. Beroep van Jozef? 
4. Naam van de keizer van Rome en de 8ste 
maand. 

5. Wat wijst de wijzen de weg? 
6. Wie horen als eerste dat Jezus is geboren? 
7. Naam van de moeder van Jezus? 

8. Koning bij wie de wijzen eerst bezoek gaan. 
9. Schreef in de Bijbel het geboorteverhaal van 
Jezus. 

10. Andere naam voor de wieg van Jezus. 
 

Financiële ondersteuning 
Als u het werk van het Dovenpastoraat wilt 
steunen dan kunt u een gift over maken op 

NL 10 ABNA 0478 2579 10 t.n.v. 
IC Delfland-Rotterdam. Deze giften zijn fiscaal 
aftrekbaar voor in de inkomstenbelasting. 
Dankzij uw gift kunnen wij dovendiensten en 

activiteiten blijven organiseren voor onze 

kerkgangers. Alvast bedankt! 
 

Tenslotte…. 
Stille Nacht werd voor het eerst opgevoerd in 

de St. Nikolauskerk in Oberndorf (bij 
Salzburg) op eerste kerstdag 1818. De tekst was 
door Mohr al in 1816 geschreven, maar 
op kerstavond 1818 vroeg Mohr aan Gruber om 
een melodie en een gitaarbegeleiding te maken 
bij de tekst. Waarom specifiek om een 
gitaarbegeleiding werd gevraagd is tot op de dag 

van vandaag onduidelijk. De meest gebruikte 
verklaring was dat het orgel van de kerk kapot 
was, volgens een populaire versie doordat 
muizen van de balg hadden gegeten.  
(Wikipedia) 

 

Volgende nieuwsbrief 

 
Copy voor de volgende Nieuwsbrief (Voorjaar 
2021) graag opsturen voor 1 maart 2021 aan 
pjajaarsma67@hotmail.com 

 
 

Oplossing Kerstpuzzel 
1. Engelen 2. Nazareth 3. Timmerman 4. Augustus 5. 
Ster 6. Herders 7. Maria 8. Herdodes 9. Lucas 10. 

Kribbe 

http://www.dcf-nl.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oberndorf_bei_Salzburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oberndorf_bei_Salzburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eerste_kerstdag
https://nl.wikipedia.org/wiki/1818
https://nl.wikipedia.org/wiki/1816
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerstavond
https://nl.wikipedia.org/wiki/1818
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gitaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orgel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balginstrument
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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Geloven in gebaren  

Beleidsplan 

Interkerkelijk   

DovenPastoraat 

2021-2025  

S A M E N V A T T I N G  

 

Verlangen  

Een verfrissing en verlevendiging van het 

Dovenpastoraat: dat is waar we als IDP 

naar verlangen. Daar gaan we aan werken 

in de periode 2021-2025. Dat doen we 

vanuit de sterke basis van ons geloof in de 

ene God die wij kennen door Jezus Christus 

(1 Korinthe 8:6). We vertrouwen op Zijn 

zegen.  

  

Doel  

Ons doel is dat dove jongeren en dove 

ouderen samen met de horende leden kerk 

van Christus zijn. Ook willen we graag 

meer doven bereiken met het evangelie. 

Gebruik van NGT is daarbij heel belangrijk.  

  

Twee sporen  

Met kerkdiensten voor doven, pastoraat en 

Bijbelkringen voor doven bereiken we in 

het Dovenpastoraat nu vooral ouderen. Dit 

bestaande spoor willen we graag verdiepen. 

Zie vooral de hoofdpunten 1,2 en 6. 

Daarnaast zijn we begonnen met een nieuw 

spoor. Zie vooral de hoofdpunten 3,4 en 5. 

Want we willen eraan werken dat dove 

jongeren zich (meer dan tot nu toe) thuis 

voelen in hun gemeente. Daarvoor moeten 

zij alle ruimte krijgen om zich uit te 

spreken en aangesproken te worden in hun 

eigen taal (NGT).   

  
  

Zes hoofdpunten   

In zes hoofdpunten laten we onze visie 

zien, welke doelen we willen bereiken en 

welke acties nodig zijn.  

  

      1. Versterken verbondenheid 

kerken en IDP  

De plaatselijke kerken moeten het IDP 

kennen en weten wat het Dovenpastoraat 

inhoudt. Omgekeerd moet het IDP de 

kerken kennen en weten welke 

ontwikkelingen daar zijn. Ook moet het IDP 

de dove leden van de kerken in beeld 

hebben. Daar is een goede communicatie 

tussen IDP, IC’s en de kerken voor nodig. 

Met film, folders en persberichten 

presenteren we ons bij de kerken. De IC’s 

benaderen ook de classispredikanten van de 

PKN en de classes van de andere kerken om 

het Dovenpastoraat onder de aandacht van 

de kerken te brengen. We ontwikkelen 

materiaal over wat doof-zijn betekent voor 

mensen.  

 

2. Netwerken in de dovenwereld  

Iedereen die bij het Dovenpastoraat 

betrokken is, hoort de cultuur en de taal 

van de doven te kennen. We verzamelen 

artikelen, boeken en tijdschriften rond het 

thema doofheid voor bestuur en 

vrijwilligers. We werken zoveel mogelijk 

samen met andere christelijke organisaties 

van en voor doven. Hierbij is het platform 

Dove Christenen belangrijk. Ook worden we 

veel actiever op Social media. We gaan 

actief contacten zoeken in 

dovenontmoetingscentra.  

  

3. Dove voorgangers  

We streven ernaar dat we voortaan zoveel 

mogelijk dove voorgangers en dove 

predikanten benoemen als opvolgers van 

de huidige voorgangers en 

dovenpredikanten. Want zij kennen de 

dovenwereld van binnenuit. Daardoor 

kunnen zij het evangelie dichter bij het hart 

van de doven brengen. Zij zijn ook 

belangrijke rolmodellen voor doven, met 

name voor de jongere doven. We 

onderzoeken welke opleidingen en/of 

cursussen er voor dove voorgangers en 

pastores zijn.  

  

4. Ouders dove kinderen  

Het Dovenpastoraat wil ouders helpen bij 

de geloofsopvoeding van hun dove 

kinderen. Ook wil het met de ouders ervoor 

zorgen dat deze kinderen volwaardig 

kunnen deelnemen in de ‘horende’ 

gemeente. Met anderen organiseert het 

Dovenpastoraat een jaarlijkse 

ontmoetingsdag. Daar kunnen de ouders 

hun ervaringen uitwisselen. En ze krijgen er 

tips over de geloofsopvoeding. Het 

Dovenpastoraat wil ook 

opvoedingsmateriaal ontwikkelen.   
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5. Met jongeren present zijn in de 

dovenwereld  

Het is ons verlangen om het evangelie van 

Gods liefde en vrede te delen met dove 

jongeren. Maar hoe bereiken we hen? In de 

eerste plaats is het belangrijk de dove 

jongeren binnen de kerk te bereiken. Via 

hen kunnen wij de behoeften van jongeren 

leren kennen. We bieden hun 

mogelijkheden om hun kennis van het 

evangelie te verdiepen. Zij kunnen de brug 

zijn naar dove jongeren buiten de kerk. En 

hen laten kennismaken met het evangelie. 

En we willen het missionair bewustzijn van 

ieder in het Dovenpastoraat stimuleren.  

  

6. Basisactiviteiten  

We gaan door op het aloude spoor van 

kerkdiensten, pastoraat, Bijbelkringen en 

geloofsonderwijs voor doven en we willen 

deze activiteiten verdiepen. Want hier ligt 

de basis van het werk in de kerk. We willen 

gecombineerde kerkdiensten nog beter 

afstemmen op de dovencultuur. Daar 

ontmoeten dove en horende kerkleden 

elkaar. Dat vinden we belangrijk omdat zij 

elkaar over en weer kunnen versterken in 

het samen kerkzijn. We 

willen kerkenraden en 

voorgangers optimaal 

toerusten voor de omgang 

met doven. We willen ook dat doven 

opgeleid worden om pastoraat te bieden en 

om leiding te geven aan catechese- en 

Bijbelkringen. We onderzoeken welk 

materiaal voor deze opleiding beschikbaar 

is.  

  

Communicatie  

Communicatie is heel belangrijk, ook voor 

het IDP. Het is nodig dat in al onze 

communicatie NGT leidend wordt. Ook 

moeten we de digitale mogelijkheden zo 

goed mogelijk gaan benutten. Iedereen die 

betrokken is bij het Dovenpastoraat krijgt 

de mogelijkheid een cursus NGT AB1 te 

volgen. De taakgroep 

communicatie zal een 

communicatieplan 

maken dat rekening 

houdt met NGT en de diverse digitale 

mogelijkheden.  

   

Aan het werk  

Wat veel plannen en acties, kunt u 

verzuchten. Je zou erdoor ontmoedigd 

worden  . Maar niet iedereen hoeft alles te 

doen  . Er liggen taken voor het bestuur en 

andere taken voor de taakgroepen. Ook 

zijn er taken voor de dovenpredikanten en 

andere taken voor de Interkerkelijke 

Commissies.  

En niet alles hoeft morgen klaar te zijn  . 

De acties gebeuren over een periode van 

vijf jaar. De commissie beleidsplan is 

enthousiast. Eigenlijk hopen en verwachten 

we dat u net zo enthousiast zult worden als 

wij zijn!  

  

We gaan samen op pad via de twee sporen. 

We mogen ons door God laten leiden en 

laten verrassen. En we mogen Hem om zijn 

zegen vragen.  

  

  
  

P.S. Wilt u het hele beleidsplan 

ontvangen? U kunt het aanvragen bij de 

secretaris: jjspeijer-

brouwer@solconmail.nl of downloaden via 

onze website www.doofenkerk.nl.  

 

 

 
Er zijn ook filmpjes gemaakt: 
1.    Het intro-
filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=t
wMk4QKeB7g 
2.    De presentatie van de 
hoofdpunten: https://www.youtube.com/watc
h?v=YT52SjN5vmw&feature=youtu.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.doofenkerk.nl/
http://www.doofenkerk.nl/
http://www.doofenkerk.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=twMk4QKeB7g
https://www.youtube.com/watch?v=twMk4QKeB7g
https://www.youtube.com/watch?v=YT52SjN5vmw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YT52SjN5vmw&feature=youtu.be
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  Kerstbrief 2020  
Frans van Dijke  

   

Kerstfeest - Christusfeest Ook dit jaar staat 
er bij 25 december in rode letters op mijn 
kalender Kerstfeest geschreven! En ik weet 
dat hetzelfde woord ergens in december 
vast ook in rode letters op de kalenders van 
de IC’s geschreven staat: Kerstfeest! Ieder 
jaar weer is het voorbereiden en vieren van 
Kerst een van de hoogtepunten binnen de 
activiteiten van onze IC’s. Dat is heel goed 
te begrijpen.   
Want Kerst is een oud Nederlands woord 
voor Christus. Het geloof en al het werk van 
de IC’s en het IDP zou niet denkbaar zijn 
zonder het komen van Christus. Een komst 
die heel bijzonder was. Hij kwam niet als een 
machtige sterke held. Maar Hij kwam als een 
kwetsbaar weerloos baby’tje. Dat begin van 
Hem onder ons, daar worden we allemaal 
door geraakt, dat willen we allemaal groots 
vieren!   

Kerstfeest - groot feest Ons vieren van Kerst 
lijkt daarom vaak op een groot druk 
kraamfeest. Van alle kanten komen we bij 
elkaar om feest te vieren vanwege een 
moeder en een vader met een pasgeboren 
baby’tje.  Dat baby’tje ligt met mooie 
kleertjes aan in een klein babybedje, alles is 
versierd, er zijn lekkere hapjes en drankjes.  
Wij die op bezoek komen hebben ook mooie 
feestkleren aan. We kijken blij, gebaren, 
spreken en zingen mooie woorden van 
geluk, vrede en zegen.  En natuurlijk hebben 
we cadeautjes bij ons voor dit 
nieuwgeboren meest bijzondere kind dat we 
ooit hebben gezien: Jezus de Christus.  Zijn 

komst vraagt elk jaar weer om één groot 
feest bij ons en op heel de aarde!   
Kerstfeest - bescheiden feest  

Tegelijk: Kerst lijkt dit jaar, vanwege 
maatregelen om besmettingen met Covid19 
te voorkomen, meer een bescheiden feest te 
worden. Thuis, in de familie, in de buurt, in 
de kerk, in de IC’s ... veel van wat we elk jaar 
gewend zijn om van Kerst een groot feest te 
maken kan niet doorgaan of maar heel 
bescheiden. Opeens staan we voor de vraag: 
hoe moeten we het dit jaar in vredesnaam 
aanpakken? Hoe vieren we tòch dat mooie 
grote feest maar dan wel op een bescheiden 
manier?  

Misschien helpt het om dan eerst weer eens 
het Kerstverhaal te lezen. Lees hoe 
bescheiden het eraan toegaat rondom de 
geboorte van Jezus.  
Ze hebben rondgetrokken door Bethlehem. 
Overal hebben ze aangeklopt. Maar er is 
nergens plaats voor een vrouw en een man 
die bijna hun kindje krijgen. Een stal voor de 
dieren is het bescheiden plekje dat overblijft 
voor de bevalling. Het baby-bedje is een 
kribje, een voerbakje voor de dieren. De 
babykleertjes zijn wat doeken die om het 
baby’tje worden heengeslagen. Het 
kraambezoek bestaat uit wat herders die in 
werkkleding gehuld zonder cadeautjes 
langskomen. Lekkere hapjes en drankjes? De 
nieuwe ouders hebben het niet in huis.    

Kerstfeest - hemels feest  

O ja, lees vooral ook dat er engelen zijn met 
groot nieuws: de Heiland is geboren, en lees 
waar dit Christuskind gevonden kan worden 
en hoe je zijn geboorte kan vieren: ga, zoek 
en vind in het Kind in de kribbe jouw Heiland 
en lees dat je dan Hem vindt die zelf is 
gegaan en is gaan zoeken om jou te vinden! 
Èn geloof: als Hij jou gevonden heeft is het 
één groot feest in de hemel!    
 

 
 


