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 Vacant   
Adviseur vanuit IDP: Wim Otte Vanaf 1 september 2021  

 

 
 

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. Voor alle 

activiteiten (ook kerk-diensten) geldt 

dat u zich vooraf moet aanmelden.  

 
Voor u ligt de Zomereditie 2021 van de 
Nieuwsbrief van de IC Delfland-Rotterdam.  

Vanaf 26 juni zijn bijna alle maatregelen in het 
kader van de Corona Pandemie opgeheven. 
Alleen waar de 1,5 meter maatregel niet lukt 
geldt de mondkapjesplicht of heb je een 
Coronatoegangsbewijs nodig. 
Vanaf juni zijn er ook weer dovendiensten in 

Delft. Na bijna 6 maanden mochten we weer bij 
elkaar komen. Wat een feest! 

Het bestuur van de IC 
wenst u een goede zomer toe! 

 

Overdenking 
Markus 11:1-10: De intocht in Jeruzalem 
Het is 17 december 1917. De Eerste 

Wereldoorlog is in volle gang. Miljoenen jonge 
mannen sterven op de slagvelden in Europa. 
Ook op andere plaatsen in de wereld woedt de 
oorlog. Voor de Britse troepen in het Midden-

Oosten is het een bijzondere dag. De slag om 
Jeruzalem is gewonnen. De militairen trekken 
onder aanvoering van generaal Allenby de 
heilige stad binnen. Even voor de Jaffapoort 
gebeurt het: Allenby stapt van zijn paard en 
gaat te voet verder. Waarom? Jezus’ einde is 
nabij. Er is echter niets wat daarop wijst. Vol 

enthousiasme wordt Hij door de inwoners van 
Jeruzalem verwelkomd. “Hosanna”, klinkt het 

van alle kanten; palmtakken zwaaien en de weg 
ligt bekleed met mantels. Daar komt Jezus, 
rijdend op een ezel… De vreugde en die ezel 
waren al voorzegt door de profeet Zacharias 
(9:9), maar waarom een ezel? Een paard staat 

symbool voor kracht, strijd en oorlog. Voor de 
ezel geldt het tegenovergestelde. Hoe 
toepasselijk. Jezus kwam immers naar 
Jeruzalem om te dienen en Zijn leven te offeren. 
Generaal Allenby had het begrepen: “Zou ik de 
heilige stad binnengaan op een paard, als Jezus 

op een ezelsveulen reed?” 
(Een handvol koren 2020, Albert Groothedde) 
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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. 
 
Zaterdag 27 maart 
Een mediabedrijf uit Harmelen heeft vorig jaar 

420 kerken op kerk.tv gezet. Sinds de Corona 
Pandemie zijn veel kerkdiensten digitaal. 
Daardoor is er een enorme vraag naar digitale 
installaties in kerken. Van alle 5000 kerken in 
Nederland heeft het bedrijf er in de afgelopen 
jaren 2200 kerken een installatie aangelegd.  

 

Zondag 28 maart 
In Krimpen a/d IJssel is na de dienst in de 
Mieraskerk een kerkganger door de politie 
aangehouden voor het aanvallen van een 
journalist. Ondanks een dringende oproep van 

de gemeente kwamen 600 á 700 mensen naar 
de kerk. Er is plaats voor 1500 bezoekers. In 
Urk kwamen zo’n 100 mensen naar de Sionkerk. 
Ook daar was de sfeer grimmig. Journalisten 
werden gefotografeerd en gefilmd en verbaal 

bedreigd. 
 
Dinsdag 30 maart 
Bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is 
vanochtend rond half 5 beschadigd gerakt na 
een explosie. Er is ruitschade en schade aan de 
toegangsdeur van het gebouw, Er zijn resten 

van vuurwerk gevonden, meldt de politie. Er zijn 
geen mensen gewond geraakt. De politie sluit 

niet uit dat er een verband is met zondag. De 
Meeste kerken in Nederland houden de diensten 
zoveel mogelijk digitaal. In Krimpen aan den 
IJssel en ook in Urk worden de adviezen niet 

opgevolgd en komen er veel mensen naar de 
kerk. 
 
Woensdag 31 maart 
De Sionkerk op Urk gaat 'zo lang als nodig is' 
toch minder mensen toelaten bij een kerkdienst. 
Vanaf komend paasweekeinde worden 

de diensten in tweeën gesplitst zodat er per 
dienst minder bezoekers aanwezig zijn.  
 

Vrijdag 2 april 
De eerste paasvieringen bij de Mieraskerk 
in Krimpen aan den IJssel en de Sionkerk 
in Urk zijn rustig verlopen. Beide kerken 

kwamen de afgelopen week in het nieuws 
vanwege incidenten en bedreigingen rond hun 
besluit om veel meer dan de door de overheid 
geadviseerde dertig mensen toe te laten. Ook 
vanavond, op Goede Vrijdag, kwamen er 
weer veel kerkgangers op de diensten af. 

 
Donderdag 8 april 
Vandaag kregen 400 Alphenaren hun vaccinatie 

in de monumentale Oudshoorns Kerk, begeleid 
door stemmige orgelmuziek. De alternatieve 
priklocatie bleek een succes.  
 

Maandag 12 april 
Het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam 
besluit om de dovendiensten 18 en 25 april te 
laten vervallen. 
 
Dinsdag 13 april 
De lockdownmaatregelen (inclusief avondklok) 

worden verlengd tot 28 april. 
 
Dinsdag 20 april 

Nederland versoepelt vanaf 28 april enkele 
pandemiebeperkingen, ondanks het hoge aantal 
gevallen: de eindigt op 28 april om 04.30 uur, 
terrassen op van 12 tot 18 uur, winkelen zonder 
afspraak, begrafenissen tot 100 aanwezigen, 2 
bezoekers per dag. 
 

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://www.ad.nl/binnenland/pasen-begint-druk-maar-zonder-incidenten-bij-omstreden-kerken~a7656714/
https://www.ad.nl/alphen/coronaprik-in-de-kerk-met-orgelmuziek-maar-geen-zware-psalmen-of-donderende-bassen~a3a994c7/
https://www.ad.nl/alphen/coronaprik-in-de-kerk-met-orgelmuziek-maar-geen-zware-psalmen-of-donderende-bassen~a3a994c7/
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Vrijdag 23 april 
Ook kerken, moskeeën en andere godsdienstige 
gebouwen zouden tien dagen gesloten moeten 
kunnen worden als dat kan helpen een 
coronabrandhaard te bestrijden. Dat staat in een 

advies van de Raad van State. Het kabinet 
neemt dit advies over. 
 
Vrijdag 30 april 
Zeker 50 kerken zijn het afgelopen halfjaar 
wekelijks met meer dan 100 mensen bij elkaar 
gekomen. Tenminste 15 kerken kwamen met 

250 of meer leden bij elkaar. Dit blijkt uit een 
onderzoek van Dit is de dag en het Nederlands 

Dagblad. 
 
Dinsdag 4 mei 
De Protestantse Kerk in Nederland adviseert tot 

het houden van speciale diensten voor gelovigen 
die 'logischerwijs gevaccineerd kunnen zijn’. Om 
toegang te krijgen tot zo'n kerkdienst hoeft 
echter geen vaccinatiebewijs of negatief 
testbewijs te worden getoond. 
Omdat veel ouderen binnen de gemeente wel al 
zijn geprikt, geeft PKN-kerken in overweging 

extra diensten aan te bieden. 
De projectgroep benadrukt dat iedereen zich bij 
de kerkdiensten aan de coronaregels dient te 

houden. Zo is het 'niet de bedoeling dat bij de 
speciale diensten voor gevaccineerden ineens 
meer bezoekers welkom zijn'. 
 

Woensdag 5 mei 
Het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam 
besluit om de dovendiensten 16, 23 en 30 mei 
te laten vervallen. 
 
Woensdag 12 mei 

Vanaf 19 mei verdere versoepelingen in 
Nederland: o.a. pretparken en dierentuinen, weer 
beperkt open; binnensporten, zwembaden; 
terrassen open van 06.00 tot 20.00. 
 
Donderdag 20 mei 
Het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam 
besluit dat er vanaf juni weer dovendiensten 
gehouden kunnen worden in Delft. 

 
Vrijdag 28 mei 
Per 5 juni zijn er in Nederland verregaande 
versoepelingen. O.a. horeca, dierentuinen, 
winkels, theaters, bioscopen volledig open. 
 
Woensdag 2 juni 

Kerkgangers mogen zondag weer zingen in de 

kerk. Maar wel zachtjes en niet te lang. Op 
praatniveau zingen, zegt het Interkerkelijk 
Contact in Overheidszaken (CIO). Er mogen 
vanaf zondag zestig mensen naar de kerk. Hele 
grote kerken met meer dan duizend zitplaatsen 

mogen maximaal 250 kerkgangers toelaten.  
 

Vrijdag 18 juni 
Vanaf 26 juni worden bijna alle Corona 
maatregelen opgeheven. Alleen waar het niet 
mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden 
geldt een mondkapjesplicht of is er een 

Coronatoegangsbewijs nodig. 
 
Woensdag 23 juni 
Vanaf zaterdag 26 juni kan in kerkdiensten 
100% van de capaciteit aan vaste zitplaatsen 
gebruikt worden voor zover hierbij de 1,5 meter 
afstand tussen de kerkgangers aangehouden 

wordt. Dat meldt de Protestantse Kerk in 
Nederland. Ook samenzang is weer mogelijk. 

Evenals koffiedrinken na afloop. Registratie en 
een gezondheidscheck blijven verplicht. Het is 
aan de plaatselijke kerk in hoeverre en wanneer 
de versoepelingen in gaan. 

 
Op 22 juni waren er in Nederland 1,6 miljoen 
positief geteste personen. Er waren ruim 17 
duizend personen overleden. De werkelijke 
aantallen liggen hoger. Uit de 1ste Corona-golf 
(februari-juni 2020) zijn geen betrouwbare 
cijfers beschikbaar. In Nederland hebben nu 

bijna 13,8 miljoen een 1ste vaccinatie gehad. 
Ruim 4,4 miljoen mensen zijn volledig 
gevaccineerd. 

 
Wereldwijd waren er op 27 juni 180,7 miljoen 
positief geteste personen. In totaal waren er 3,9 
miljoen personen overleden. Volledig 

gevaccineerde mensen: 800 miljoen. 
(Bronnen: Wikipedia, PKN.nl, RIVM.nl, Facebook, 
WHO, diverse landelijke media) 
 

Dovendiensten Delft 

 
Vanaf juni 2021 worden alle dovendiensten 
gehouden in de Vierhovenkerk te Delft. Er 
gelden de volgende regels gelden: 
* 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; 
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* naam, mobielnummer en emailadres worden 
doorgegeven aan de contactpersoon van de 
Vierhovenkerk te Delft; 
* Alle op dat moment geldende Corona Regels 
moeten worden nageleefd; 

* 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 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.  
 

Gecombineerde kerkdiensten 
Vanaf september 2020 is het ook weer mogelijk 
dat kerkgangers van de IC aanwezig zijn bij 
gecombineerde kerkdiensten. Tenzij het 
kerkbestuur heeft bepaald dat dit niet mogelijk 

is. Ook kan het zijn dat het kerkbestuur alleen 
kerkgangers toe laten die thuis de dienst niet 
online kunnen volgen. 
 
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, 
of en hoeveel kerkgangers van de IC aanwezig 
mogen zijn, etc. 

* als er geen kerkgangers aanwezig mogen zijn 
zal de IC in overleg met de kerkelijke gemeente 
proberen een online kerkdienst mogelijk te 
maken; waarbij de gebarentaaltolk zo goed en 
duidelijk mogelijk in beeld zal komen; 
* in de week voorafgaande aan de 

gecombineerde kerkdienst krijgen de 

kerkgangers van de IC een email met een 
(eventuele) uitnodiging en/of een link om de 
kerkdienst online te volgen; 
* 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. 

 
Kerkdiensten 
Naar aanleiding van een aantal kerkdiensten uit 
de afgelopen periode:   

● op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) was er een 
gecombineerde kerkdienst in de Nieuwe Kerk te 
Delft. Vanwege het online uitzenden van de 
dienst, was de dienst verplaatst van de Oude 
naar de Nieuwe Kerk. Ds. L. den Breejen sprak 
over Mattheus 27: 45-54, Het sterven van Jezus. 

Het voorhangsel is gescheurd. De toegang tot 
God de Vader is nu vrij! Het allesbeslissende 
offer is gebracht. 

 
● de gecombineerde kerkdienst op zondag 4 
april in de Rehobothkerk te Rotterdam kwam te 
vervallen. Het kerkbestuur had bepaald dat er 
geen kerkgangers aanwezig mochten zijn. Ook 

waren er geen technische mogelijkheden om de 
dienst online uit te zenden. 
● op zondag 11 april was er een gecombineerde 

kerkdienst in de Maranathakerk te ’s 
Gravenzande. Ds. A. Voorwinden sprak over 
Lucas 24:13-35, de Emmaüsgangers. Thema: 
Jezus Christus, de ultieme Schriftuitlegger. 
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Alles was voorzegt. Niet op eigen kracht, maar 
op kracht door het Woord. Door het Woord van 

God ontmoet je God. 

●  de dovendiensten van 18 en 25 april kwamen 
te vervallen in verband met de maatregelen 
vanwege de lockdown. 
● op zondag 2 mei was er een gecombineerde 
kerkdienst in Het Boek te Delft. Ds. S.P. 

Roosendaal sprak over Ruth 1:1-22. Het Thema 
was “De keus waar je geen spijt van krijgt.” 
Vanwege een technische storing was de dienst 
niet live online mee te beleven. Maar omdat de 
dienst was opgenomen, was deze later die week 
beschikbaar om terug te kijken. 

 
● de gecombineerde kerkdienst op zondag 9 mei 

in de Marcuskerk te Delft ging niet door. De tolk 
was ziek en er kon niet zo snel een andere tolk 
worden geregeld. 
● de dovendiensten van 16, 23 en 30 mei 
kwamen te vervallen in verband met de 

maatregelen vanwege de lockdown. 
● op zondag 6 juni was er een gecombineerde 

kerkdienst in de Nieuwe Kerk te Nieuwerkerk 
aan den IJssel. Ds. Johan Sparreboom sprak 
over 1 Petrus 1:13-16. “Wees Heilig!” We 
moeten waakzaam en nuchter zijn. We moeten 
ons goed voorbereiden. Ons erop richten om toe 
te leven naar de jongste dag. De openbaring van 

Jezus Christus. 

 

● in de gecombineerde kerkdienst in de 
Hervormde Kerk te Monster op zondag 13 juni 
ging ds. Johan Tekelenburg voor. Hij preekte 
over Filippenzen 1: 19-26. Over groeien in het 
geloof. Niet stilstaan, maar vooruitgaan. Om 

uiteindelijk te verlangen naar de wil van God.  

 
Ook mocht in deze dienst het Heilig Avondmaal 
gevierd worden, in 3 rondgangen vooraan in de 
kerk. Er was in de kerk 1 camera geïnstalleerd. 
Daardoor was het niet mogelijk om de tolk apart 
in beeld te krijgen. Het kerkbestuur is bezig met 
de aanschaf van extra camera’s. Misschien een 

volgende keer wel. 
● op zondag 20 juni sprak Carola Veldhuizen in 
de dovendienst te Delft over Mattheus 14:1-23. 
Het was de eerste dovendienst sinds 29 
november 2020. Het thema was “De kracht van 

de stilte”. Na de dood van Johannes de Doper 

zoekt Jezus de stilte op. Even helemaal niets! De 
rust opzoeken met  God de Vader. Tijd voor 
gebed. Nemen wij de tijd voor God, Zijn Woord, 
het gebed? 
● op zondag 27 juni ging ds. Dinant Poortman 
voor in de dovendienst te Delft. Hij sprak over 
Romeinen 8:1-9. Het thema was: “De kloof is 

overbrugd.” Het kruis van Christus heeft de kloof 
tussen de zondige mens en de Heilige God 
overbrugd. Leef uit het evangelie, bid om de 
kracht van God en lees de Bijbel. Samen leven 
tot Zijn eer! 
 

Kerkdiensten terugzien 
De kerkdienst van 2 april kan worden 
teruggezien op:  
https://www.youtube.com/channel/UCfF918Y4L5
0dngjyBshdn5w 

De kerkdienst van 11 april kan worden 
teruggezien op:  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2167-
Maranathakerk-s-Gravenzande/events 
De kerkdienst van 2 mei kan worden 
teruggezien op: 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10062 
Uiteraard zolang deze beschikbaar zijn via 

YouTube of via de website van de kerk. 
 

Kerkdienst in Waddinxveen 

Op zondag 18 april was er een gecombineerde 
kerkdienst in de Bethelkerk te Waddinxveen. 
Deze dienst was georganiseerd door de IC 
Alphen aan den Rijn. In totaal 4 kerkgangers 

https://www.youtube.com/channel/UCfF918Y4L50dngjyBshdn5w
https://www.youtube.com/channel/UCfF918Y4L50dngjyBshdn5w
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2167-Maranathakerk-s-Gravenzande/events
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2167-Maranathakerk-s-Gravenzande/events
https://1drv.ms/u/s!AtWiqrF16KuxgYNE9QrZg-OygOSR3g?e=QK6GYe
https://1drv.ms/u/s!AtWiqrF16KuxgYNE9QrZg-OygOSR3g?e=QK6GYe
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10062
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van de IC aanwezig. Ds. Thejon Bos sprak over 
Johannes 21:15-20, over Jezus en Petrus. 
“Petrus, heb jij Mij lief?”. Jezus stelt de vragen. 
Zoekt het gesprek op. Wat ga je zeggen? Jezus 
houdt van jou. Hij blijft naar je vragen. Ook nu! 

Omdat Hij niet zonder ons wil zijn. Geef mij uw 
liefde Heer en vul mijn hart met uw liefde en 
trouw!

 
 

 
Let op: Als u een kerkdienst wilt bezoeken 
moet u zich aanmelden.  
4 juli – geen dienst verzorgd door IC Delfland-
Rotterdam 

11 juli - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  
Delft (D), ds. Martin Visser (gebarendominee) 
18 juli – geen dienst verzorgd door IC Delfland-
Rotterdam 
25 juli – 10.00 Vierhovenkerk, Delft (G), ds. 
F.A. van Helden met tolk 
1 augustus – 10.00 Vierhovenkerk,  

Delft (G), ds. M. Knibbe met tolk 

8 augustus – Het Boek, Delft (G), ds. Nijdam 
met tolk 
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 
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) 
 

Vanwege ziekte heeft Jan Jongeneel zijn 
preekbeurten voor juni en juli moeten afzeggen. 
Ds. Dinant Poortman is voorgegaan in de 
dovendienst van 27 juni. Ds. Martin Visser 

(gebarendominee) gaat voor in de dovendienst 

op 11 juli. 
 

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. 
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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. 

 

Kerkdiensten 
Nog steeds is 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. 
 

 

Data Bijbelkring 

 
Vanwege de Corona Pandemie is de Bijbelkring 
de afgelopen maanden niet doorgegaan. Het is 
nog niet bekend of er volgend seizoen een 

Bijbelkring is, nu Frans van Dijke afscheid heeft 
genomen. 

 

Gemeentemiddag 2021 
Op zaterdag 19 juni werd de Gemeentemiddag 
2021 gehouden. Na 2 jaar afwezigheid. In totaal 

13 personen waren aanwezig, waaronder 5 

kerkgangers en een gebarentaaltolk. Ook 
aanwezig was Arie Slob met zijn partner. Omdat 
Arie Slob sinds kort voorzitter is van de 
Taakgroep IC’s van het IDP wilde hij graag 
kennismaken met de IC Delfland-Rotterdam.  

 
Vanwege het Corona Beleid was gekozen voor 
een eenvoudige middag. Na een lockdown 

periode tijd om elkaar weer te ontmoeten en 

met elkaar te praten. Naast gezellig bijkletsen 
was er ook genoeg ruimte voor “serieuze” 
zaken. Zoals het Dovenpastoraat, 
dovendiensten, Bijbelkring en gecombineerde 
diensten. 
In 1981 had Harm de Vries een houten sculptuur 
gemaakt met diverse christelijke symbolen. 

Onlangs had Rob Wisse dit gerestaureerd. Een 
mooie gelegenheid om deze restauratie te 
bekijken. Ook gaf Harm de Vries er nog een 
uitleg bij. 
De middag werd besloten door Anton Broos 
(voorzitter van de IC Delfland-Rotterdam) met 

het lezen van Psalm 121 en een gebed. Daarna 

ging eenieder weer huiswaarts. 

 
Ziekte 
Vlak voor Pinksteren kreeg Jan Jongeneel 
(voorganger in dovendiensten en 
preekvoorziener van de IC Delfland-Rotterdam) 
geen goed nieuws te horen over zijn 
gezondheid. De vooruitzichten zijn niet zo 
gunstig. Na een korte ziekenhuisopname in 
Dordrecht is hij weer thuis. Er is inmiddels 

begonnen een medische behandeling. Over 
enige tijd zullen er ook andere behandelingen 

volgen.  
In maart 2020 werd Martine Jaarsma-
Jongeneel besmet met COVID-19. Sindsdien is 
ze bezig met een lange weg van herstel en 

revalidatie. Dankzij intensieve therapie worden 
er goede stappen gezet. Ook is zij weer een 
aantal uren per week aan het werk.  

http://www.doofenkerk.nl/
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De gezondheid van Rob Wisse gaat goed 
vooruit. Na zijn hartinfarct in januari. Ongeveer 
4 weken geleden was er een controle bij de 
cardioloog. Deze controle was goed. Inmiddels is 
hij weer voor een aantal uurtjes per week aan 

het werk. De vorige vergadering van de IC was 
hij weer aanwezig. 
Ook met Ina de Vries gaat het vooruit. In 
januari was zij gevallen. En op haar hand 
terechtgekomen. Na de controle van 9 juni in 
het ziekenhuis hoeft Ina niet meer terug te 
komen. Na 12 behandelingen is ook de 

fysiotherapie gestopt. Wel zijn er nog 
pijnklachten. Maar dat is niet ernstig. Wel 

dagelijks oefeningen doen met de pols. En geen 
zwaar huishoudelijk werk. 
Allen die zich zorgen maken of zorgen hebben 
wat hun gezondheid betreft, bidden wij Gods 

ontferming, liefde en zegen toe. Mochten wij 
altijd maar ervaren dat de Heer nabij is, ook als 
het stormt, als er verdriet is of pijn, dan zal er 
ook troost zijn en vrede.  
. 
Van het Bestuur 

 
Vanwege de lockdown maatregelen en de 
avondklok kon het bestuur niet fysiek 
samenkomen. Daarom werd de 

bestuursvergadering van 20 mei ook weer online 
gehouden. Er werd gesproken over de 
Bijbelkring, de nieuwe dovenpastor, het 
opstarten van de dovendiensten in juni. Ook 
werd besloten dat de Gemeentemiddag 
doorgaat. En dat de voorbereidingen hiervoor 
gaan beginnen. Verder werd het beleidsplan van 

het IDP besproken. Aan het eind van de 
vergadering werd afscheid genomen van Frans 
van Dijke. Half juni gaat hij met pensioen. Wim 

Otte is vanaf september de nieuwe dovenpastor. 
De volgende bestuursvergadering is op 
donderdag 9 september 2021. 
 

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 

 

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 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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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 

 
 

7 juli – Ria Rietveld-Hup 
20 juli – Martin Visser 
13 augustus – Johan Hazeu 
25 augustus – Berrit Bootsma 
10 september – Niek Veldman 
20 september – Ina de Vries-Zeeman 

Van harte gefeliciteerd!  
 

Afscheid 
Zoals al in de vorige Nieuwsbrief is geschreven 

hebben Sylvia van Delden en ds. Frans van Dijke 
afscheid genomen van het Dovenpastoraat. 
Omdat zij met pensioen zijn gegaan. Vanwege 
de Corona Pandemie is het niet mogelijk om nu 
persoonlijk afscheid te nemen. 
Hoogstwaarschijnlijk zal dit op de Landelijke 
Contactdag op 13 november 2021 wel mogelijk 

zijn.  
 

Aanstelling Dovenpastores 
Het bestuur van het IDP is verheugd jullie te 

kunnen melden dat de Protestantse Kerk in 
Nederland twee dovenpastores heeft aangesteld. 

* Hendrik Stevens (23 jaar) is 
per 1 mei beginnen als kerkelijk werker in de 
regio Noord-Holland/Utrecht. Hij gaat 30 uur per 
week werken. Stevens studeerde theologie aan 

de Hogeschool VIAA in Zwolle. Dit wordt voor 

Hendrik zijn eerste standplaats. De afgelopen 
periode heeft hij stagegelopen bij het IDP en we 
hebben hem goed leren kennen. Hendrik is zelf 
Doof. Opvallend is het gemak waarmee hij 
contact heeft met dove mensen, jongeren en 

ouderen. De dovencultuur is zijn cultuur. De 
andere pastores kunnen wat dat betreft nog veel 

van hem leren. En hij zal, als jonge pastor, ook 
veel van de ervaren collega's kunnen leren. 

* Wim Otte (37 jaar) start per 1 
september in de regio Zuid-Holland/Zeeland. Hij 
gaat 24 uur per week werken. Ook voor Wim 
wordt dit een eerste standplaats als predikant. 

Otte volgt de predikantsmaster aan de 
Protestantse Theologische Universiteit. Hij 

brengt veel ervaring mee die uniek is voor het 
IDP. Zo heeft hij gewerkt met dove mensen in 
Nigeria en Guinee-Bissau. En hij blijft, naast zijn 
part time baan als dovenpastor, twee dagen per 
week het werk doen dat hij nu al doet. Wim 
geeft namelijk les op de afdeling 

kinderneurologie van het UMC Utrecht. Samen 
met anderen doet hij daar onderzoek naar 
epilepsie, doofheid en gebarentaal. Wel moet 
Wim de komende tijd de gebarentaal nog beter 
leren. 
Op dit moment kan het IDP nog niets melden 

over de bevestigingsdiensten. Ze willen die 

graag houden met alle mensen uit het 
werkgebied van de pastores, maar dat kan nu 
niet i.v.m. corona. 
(NCBD – Ons Bondblad – april 2021) 
 

Erik Krooneman nieuwe 
voorganger dovendiensten  
Het bestuur heeft ermee ingestemd dat Erik 
Krooneman voorganger wordt in onze 
dovendiensten. Erik woont in ’t Harde, studeerde 

aan de TUA en doet nu de master theologie aan 
de VU. Erik is getrouwd en hij en zijn vrouw 

hebben samen twee kinderen. 
(Nieuwsbrief IDP – 2021-03) 
 

Het IDP is bijna jarig  
Dit jaar wordt het IDP 50 jaar! Op 8 oktober 
1971 werd het werk van kerken met en voor 

hun dove leden samengebracht in het IDP. Is 
het IDP 50 jaar oud? Welnee, het IDP is 50 jaar 
jong en springlevend! Op de Landelijke 
Contactdag van 13 november in Hilversum 
vieren we samen onze verjaardag! Want het 
IDP: dat zijn wij! 
(Nieuwsbrief IDP – 2021-03) 

 

Nieuwe regio-indeling IDP 
Nu er twee nieuwe dovenpastores het werk 
overnemen van ds. Frans van Dijke en het 
gebeid waar ds. Jan Kievit heeft gewerkt zijn de 

regio’s waarbinnen de pastores werken iets 
aangepast. 
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1. Regio Noord-Oost: Martin Visser 

2. Regio Midden-Oost: Kees Smit 
3. Regio Midden/Noord-West: Hendrik Stevens 
4. Regio Midden/Zuid-West: Wim Otte  

-  Regio Brabant en Limburg: niet toegewezen.  
 
 

Taakgroep ICs zoekt een 

secretaris  

De taakgroep ICs heeft in Arie 
Slob een nieuwe voorzitter gevonden en in Anko 

Compaan een nieuw lid. Wij zijn erg blij met 
beiden. Tegelijk: de taakgroep is nog dringend 
op zoek naar een secretaris. Deze is zeer nodig 
om de taakgroep goed te laten functioneren. 
(Nieuwsbrief IDP – 2021-03) 

 

Uitzending kerkdienst voor 
doven 
Op de website 
https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/ 
staan een aantal meditaties: 

* Pinksteren – Licht en Warmte door Ds. J. 
Swager (23 mei 2021) 

* De belofte van een andere Trooster door 
Jochem Goudriaan (13 mei 2021) 
* God geeft ons kracht om goed te leven door 
Ds. M. Visser (4 april) 

* Hoeveel vragen we? Door Ds. K. Smit (10 
maart 2021) 

* Lijdenstijd: Plannen door Hendrik Stevens (17 
februari 2021)  
De vereniging Op weg met de ander brengt 
de komende tijd een serie korte meditaties 
over het gebed naar aanleiding van schilderijen 

van kunstenares Anneke Kaai. 
* Op 11 juni is het eerste schilderij te zien 
tijdens een korte overdenking van ds. Kees 
Smit (NmG). Deze gaat over ”Het gebed in 
de binnenkamer” n.a.v. Mattheus 6:5-6. 
* Vanaf 9 juli is een overdenking van 
ds. Frans van Dijke (NmG) te bekijken over 

”Het gebed van Jeremia” n.a.v. Jeremia 20:7-9. 
* vanaf 18 augustus het derde 

schilderij te bezichtigen met overdenking door 
Hendrik Stevens (NGT) met ondertiteling. Deze 
gaat over ”Bidden is communiceren met jezelf 
tegen God” n.a.v. Psalm 42:12. 

 
Via de website https://beleefmee.nl? kunt u elke 
zondagochtend een online kerkdienst met 
gebarentaaltolk meebeleven. 
 

 
Ook op de website https://opkijken.nl/preken-
met-gebaren/ 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 ICs in geheel 
Nederland. (Pier Jaarsma) 

 

Website IDP-Corona 
Voor de communicatie vanuit het IDP naar de 
ICs 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 

https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/
https://beleefmee.nl/
https://opkijken.nl/preken-met-gebaren/
https://opkijken.nl/preken-met-gebaren/
http://www.doofenkerk.nl/
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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.  

 

Christelijke Dovendag 24 april  
Zaterdag 24 april was er een christelijke 
dovendag. Voor de 2de keer. Daarbij zijn 

verschillende organisaties betrokken: Stichting 
Deaf Christian Fellowship (DCF), Nederlandse 
Christelijke Bond van Doven (NCBD), 
Interkerkelijke Dovenpastoraat (IDP) en 
Katholieke Dovenpastoraat (KDP). We konden 
elkaar niet écht ontmoeten, maar het werd 

online gehouden. Het was ook een kortere 
bijeenkomst; twee uur achter de computer 
kijken is al best intensief. Maar wat was het 

bijzonder om op deze manier Gods Woord te 
volgen en te delen. 

 
Er waren ongeveer 55 deelnemers. Ton Verkaaik 
las uit de bijbel Mattheus 7: 7 en vertelde over 
zijn leven en hoe Hij Jezus leerde kennen. Hij 
zegt: Zoek God en ontdek wie Hij is. Theo Stoop 

gebaarde inspirerende liederen in Gebarentaal, 

waarin Jezus centraal staat. Jochem Goudriaan 
deelde vanuit Efeze 4: 7 – 16 over hoe we ons 
leven betekenis kunnen geven: zorgen voor 
elkaar door onze gaven te gebruiken en ons 
vasthouden aan Jezus. 
Daarna was er een korte pauze. De deelnemers 
hadden over de post een pakketje gekregen met 

een koekje, chocolaatje, koffie- en theezakje. 
Dat kon in de pauze gebruikt worden. Ook een 
bemoedigend kaartje zat erbij. 
Na de pauze waren er 5 verschillende 
workshops, waar deelnemers uit gekozen 

hadden. 
- “Verdieping in de betekenis van het lied”: Theo 

legde uit dat het belangrijk om een lied te 
begrijpen voordat je het kan vertalen naar 
gebaren. 
- “Gespreksgroep”: Met Ton Verkaaik gingen de 
deelnemers in gesprek over de bijbel en het 

geloof. Er werden vragen gesteld om goed over 
na te denken. 
- “Het Onze Vader in NGT”: Alfred Bout ging in 
op bidden in Gebarentaal aan de hand van het 
Onze Vader. 

- “Lekker jong!”: Onder leiding van jongeren 
was er een bingospel met voorwerpen uit huis. 
Wie kon alles vinden? Er was ook een gesprek 
over wat er eerder op de dag verteld werd. 
- “Kwisspel Kahoot”: Er waren veel vragen over 
verschillende onderwerpen. Via de mobiele 
telefoon konden mensen het juiste antwoord 

indrukken. Het waren soms best lastige vragen, 
maar wel leerzaam. Het enige we gemist hebben 

is het ontmoeten en gezellig bijkletsen met 
mensen. Dat is via een scherm met zoveel 
mensen toch niet zo gemakkelijk. Het was voor 
veel mensen ook wel wennen zo online met de 

computer. Ook voor de organisatie was het een 
klus, maar het was een leerzame en mooie 
ervaring. Zeker ook een zegen om op deze 
manier als christenen bij elkaar te komen. 
(Corina Burggraaf, Nieuwsbrief DCF – mei 2021) 

 

Werelddovendag 2021 

 
Op 25 september 2021 zal de Werelddovendag 
2021 worden gehouden in het Beatrix Theater in 
Utrecht. De komende maanden zal stapsgewijs 
informatie worden geplaatst op de website 
www.wdd2021.nl. Voor het complete 
conceptprogramma zie 
www.wdd2021.nl/programma/. Ook aanmelden 

kan t.z.t via de website. 

 

Ontmoetingsdag ouders en hun 
dove kind(eren) 
Het IDP, Op weg met de ander en Dit 

Koningskind organiseren op 20 november een 
ontmoetingsdag voor ouders met hun dove 
kinderen in de basisschoolleeftijd. Op dit 
moment zijn we bezig met de laatste 
voorbereidingen van deze dag. Het thema is: ‘Ik 
zie het zo’, over visueel geloven. Inleiders zijn 
Hendrik Stevens en Klaudia Douw. Zij vertellen 

over de geloofsopvoeding van dove kinderen en 
welke materialen je daarvoor kunt gebruiken. 

Ook gaan we in groepjes hierover in gesprek. 
Verder komt Jochem Goudriaan vertellen over 
een nieuw project waarbij verhalen uit de Bijbel 
in Gebarentaal worden vertaald. Vanaf 14 uur is 
de inloop en het programma eindigt rond 19.00 

uur. Voor een maaltijd wordt gezorgd. Er is een 
apart programma voor uw dove kinderen. 

http://www.wdd2021.nl/
http://www.wdd2021.nl/programma/
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Daarnaast is er voor de dove jongeren vanaf 12 
jaar in dezelfde kerk de JoCDay. Waar zien we 
elkaar? In de Goede Herderkerk, Ganzeweide 
17, 6713 CA te Ede. Houd onze website in de 
gaten voor de definitieve informatie!  
(Nieuwsbrief IDP 2021-03) 

 

JoCDay 
Ook op 20 november 2021 is de Jongeren 
Christelijke Doven Day, een programma voor 
dove/ slechthorende jongeren van 13 t/m 35 
jaar. Het thema is: “Rust?”. JoCDay wordt 
georganiseerd door dove jongeren zelf en staat 

in het teken van geloof en ontmoeting. Doel is te 

leren over- en van het geloof maar ook elkaar 
ontmoeten. Je kan meedoen aan spelletjes, 
luisteren naar een lezing over het thema, samen 
bidden en zingen, een workshop volgen en 
tenslotte wordt er samen gegeten. Plaats: de 
Goede Herderkerk in Ede, Ganzeweide 17, 6713 
CA. De zaal is open om 13.30 uur. Het 

programma begint om 14.15 uur. Rond 20.00 
uur kunnen mensen gaan vertrekken of blijven 
voor onderlinge contact.  
Nadere informatie volgt zodra er meer bekend 
is. Later kan je je ook opgeven voor JoCDay. 
Ben je al nieuwsgierig? Kijk dan op: 

http://jocday.nl/ of op de facebookpagina van 
JoCDay. 
(Nieuwsbrief IDP 2021-03) 

 

Landelijke Contactdag  
Op 13 november 2021 willen we weer een 
Landelijke Contactdag houden. Hopelijk gewoon 
samen in een zaal. Voor deze dag is door de 
Taakgroep ICs een boeiend thema bedacht: 

‘Beeldende taal’. Hoe kunnen we allerlei 
manieren van taalgebruik benutten in de 
onderlinge communicatie? Maar ook in alles wat 
we samen als ICs en IDP aan activiteiten 

hebben. Natuurlijk hoort daar een sterker 
gebruik van de gebarentalen bij. Maar er is meer 
zoals: hoe gebaar/vertel je een verhaal zodat 

het boeiend is, kom je door het uitbeelden van 
een Bijbelverhaal (bibliodrama) tot een beter 
begrijpen daarvan, helpt schilderen of tekenen 
van wat je gelooft jouzelf of een ander aan wie 
je het laat zien enz. Natuurlijk staat tijdens deze 
dag vooral ook de onderlinge ontmoeting met 
elkaar centraal.  

Op deze Contactdag zal ook afscheid genomen 
worden van een aantal mensen die werkzaam 
waren in het team van dovenpastors, het 
bestuur of taakgroepen. Natuurlijk zal er een 

hartelijk welkom zijn voor Hendrik Stevens en 
Wim Otte. Kijk ook op: 

https://www.doofenkerk.nl/landelijke-
contactdag-13-november-2021/  
(Nieuwsbrief IDP 2021-02/2021-03) 

NCBD 

 
De NCBD, opgericht op 2 mei 1940, is een 
landelijke organisatie van en voor christelijke 
doven. 
Dinsdag 13 april was er een online vergadering 
over de nieuwe statuten. Deze zijn aangenomen. 

Het is nu wachten op de officiële afhandeling van 
de notaris. 
De excursie op 15 juni in Zutphen werd afgelast 

vanwege Corona. Ook de Riviercruise is afgelast 
vanwege het faillissement van het reisbureau. Of 
de Bondsdag op 11 september doorgaat is 
onzeker. Dit i.v.m. de 1,5 meter maatregel. De 

kans is groot dat de Bondsdag pas in 2022 kan 
worden gehouden. 
Op 26 mei werden groot aantal jubilarissen 
gehuldigd. Dit gebeurde in de Geldershorst te 
Ede, voor hen die in en ronde Ede wonen.  

 
O.a. Hennie Meerkerk (voormalig IC Delfland-
Rotterdam) voor het 60-jarig lidmaatschap. 

  
En Adrie Klop (voormalig IC Delfland-Rotterdam) 
voor haar 50-jarig lidmaatschap. 
(Bondsblad NCBD juni 2021) 

 

DCF-nieuws 

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


 

 

 

N i e u w s b r i e f  I C  D e l f l a n d - R o t t e r d a m  –  Z  o  m  e  r   2  0  2  1  

 

Pagina 13 

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 mei 2021: 

“Mooi om te zien hoe God blijft werken in deze 
tijd en dat mensen blijven uitzien naar 
Jezus. Het lijkt erop dat er binnenkort meer 
mogelijk wordt voor bijeenkomsten, maar het is 
nog even afwachten wat er straks écht kan, ook 

voor DCF. 
Tegelijk is er ook binnen DCF nog onzekerheid 
hoe het verder zal gaan. We hebben 
verschillende reacties gehad, maar nog geen 
nieuwe vrijwilligers. We blijven bidden voor een 
uitkomst. We mochten Pinksteren vieren: God 
weet wat we nodig hebben en geeft ons de 

Heilige Geest, die ons de waarheid laat zien en 
die ons steunt en helpt; ook voor DCF.  

Er zijn ook getuigenissen te zien, die jullie 
kunnen inspireren.” 
Er was ook verdrietig nieuws te melden: 
Op 31 maart overleed Jack Maljers (66 jaar). 
Jack is jaren actief geweest bij de DCF NL, een 

paar jaar als voorzitter en later als 
bestuurslid. Ook was hij een paar jaar betrokken 
bij EDCA (European Deaf Christian Alliance). 
Vooral in het begin met de opbouw van de 
organisatie.  
Op 17 april overleed Martijn van Scheppingen 

(39 jaar). Martijn was betrokken bij DCF en dove 
christenen. In 2007 zat hij in de organisatie van 

European Deaf Christian Youth Camp in 
Nederland. Het laatste DCF-weekend in 2018 
was hij actief bezig voor de kinderen. 
Agenda: 
18 september – DCF Liefdesmaal in Utrecht 
(www.dcf-nl.nl) 

 

Bijbels Cryptogram 
Deze keer gaat het over schoonouders in de 
Bijbel. Welke Bijbelse figuur hoort daarbij? 

1. Zijn schoonmoeder was ziek toen Jezus op 
bezoek kwam. 
2. Zij reisde met haar schoonmoeder mee naar 
het Broodhuis. 

3. Zijn schoonvader was een priester in de 
woestijn. 
4. Dit eerste echtpaar had geen schoonouders. 

5. Zij werd zwanger van haar schoonvader bij 
Enaïm. 
6. Bij zijn huwelijk in Charan werd hij bedrogen 
door zijn schoonvader. 

7. Zijn schoonvader was de eerste koning van 
Israël. 
 

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.  
Vanaf de aangifte Inkomstenbelasting 2020 
kunnen er alleen giften worden afgetrokken aan 
een ANBI-instelling. De IC kan geen ANBI-status 

krijgen. Door gebruik te maken van de ANBI-
status van een plaatselijke kerk kunnen giften 

aan de IC Delfland-Rotterdam fiscaal worden 
afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Voor 
meer informatie pjajaarsma67@hotmail.com. 
Dankzij uw gift kunnen wij dovendiensten en 

activiteiten blijven organiseren voor onze 

kerkgangers. Alvast bedankt! 

 

Opmerkelijk…. 
Het is dit jaar 1700 jaar geleden dat keizer 
Constantijn de Grote, de eerste christelijke 
Leider van het Romeinse Rijk, een wet 
uitvaardigde waarin de zondag als de rustdag 
werd bestempeld. Dit gebeurde op 7 maart 

van het jaar 321. Volgens de wet moesten 
inwoners van zijn rijk op 'de dag van de 

zon' de gelegenheid hebben om te rusten 
en die te besteden aan gebed en eredienst. 
Voordat deze wet werd ingesteld, kwamen 
christenen al samen op zondag, omdat 
Joodse christenen niet meer welkom waren 
in de synagoge om de sabbat te vieren. 
(EO Visie) 

 

Volgende nieuwsbrief 
Copy voor de volgende Nieuwsbrief (Herfst 
2021) graag opsturen voor 1 september 2021 

aan pjajaarsma67@hotmail.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Oplossing puzzel 
1.Petrus  2.Ruth  3.Mozes  4.Adam en Eva  5.Tamar  

6.Jakob  7.David 
 

http://www.dcf-nl.nl/
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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Woerden, 10 mei 2021 

Beste mensen, 
 
Het moment komt dichterbij dat ik afscheid zal moeten nemen van mijn werk als dovenpastor 
binnen het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Zaterdag 12 juni zal mijn laatste werkdag zijn. Over ruim 
een maand dus. Op de Landelijke Contactdag van 13 november zal er een afscheidsmoment zijn. 
Het is alweer 17 jaar geleden dat ik door de Protestantse Kerk beroepen werd om invulling te 
gaan geven aan dit wondermooie werk. En ja, ik zag ernaar uit maar ik zag er ook tegenop. Hoe 
moest ik, die dominee was in dat stukje van de kerk waarin we ‘alles met geluid doen’, dominee 
worden in dat stukje van de kerk waarin we ‘alles met gebaren doen?’ Ik wist het niet goed. Maar 
jullie wisten het wel. “Je hoeft het niet alleen te doen, wij allemaal zijn er ook, wij zullen je de 
gebaren leren, wij zullen je helpen … jij zet je in voor ons, wij zetten ons in voor jou. En 
bovendien: God is er ook nog!” 
 
Het trok me over de streep, het hielp me onderweg en het helpt me om nu opnieuw een streep, 
mijn pensioenstreep, over te gaan. Jullie aanwezigheid, jullie inzet, jullie gebed, jullie volharding, 
jullie passie om de kerk het gezamenlijk huis van doof en horend te laten zijn is voor mij altijd tot 
inspiratie en bemoediging geweest in mijn jaren te midden van jullie. En vooral ook jullie geloof 
dat God daarin met ons was en is en zal zijn! Ik kan jullie daar niet genoeg voor danken! 
 
In mijn werk heb ik mij altijd een eenvoudige dorpsdominee gevoeld. Ik was en ben geen groot 
geleerde. Meer iemand die met vallen en opstaan en volhouden aan het werk was. Zo een die ook 
wel eens verdwaalde in het werk omdat ‘zijn dorp’ net zo groot was als heel het gebied dat dwars 
over Nederland tussen Winterswijk en Den Helder ligt. Soms was er geen beginnen aan. Maar 
altijd was er ook weer een weg waar een van jullie mij op wees en daarop even met me 
meewandelde. 
Goed af was ik met ervaren collega’s in het noorden en het zuiden. Toen zij hun 
pensioenstreep overgingen kwamen er al even goede collega’s voor terug. Het was goed dat 
‘mijn dorp’ daardoor uiteindelijk wat kleiner en overzichtelijker werd. Bovenal goed af ben ik met 
mijn vrouw Jitske die mij in al de afgelopen jaren steeds door dik en dun gesteund heeft! 
Al meer dan een jaar is door het Corona-virus de afgelopen periode voor velen een moeilijk, 
uitputtend en soms heel verdrietige tijd geweest. We hielden en houden de moed erin, en ja we 
mogen met stukjes en beetjes gaan uitzien naar betere tijden … maar tegelijkertijd houden we 
de adem in. Hoe komen we hieruit als kerk en als dat stukje van de kerk dat wij samen mogen 
zijn? 
 
Zelf ben ik er niet zo somber over. De afgelopen periode maakte ook veel nieuwe creativiteit los en 
aan passie, inzet en verlangen naar een ‘nieuw begin’ heeft het jullie geen moment ontbroken. 
Wat 17 jaar geleden in gebaren tegen mij werd gezegd: “wij zijn er en bovendien is God er ook 
nog” geldt nog steeds … want jullie zijn er, nieuwe dovenpastores zullen er zijn en bovendien is 
God er …! God die vol passie niet loslaat wat zijn Hand begonnen is en wat zijn Hand ook iedere 
dag aan ons vertelt: “Ik ben de God die heel mijn wereld eeuwig liefheeft en dus ben Ik er zo ook 
voor jou!” 
 
Gods vredevolle zegen in Jezus voor eenieder van jullie en hopelijk zal het nog vaak ‘tot ziens’ zijn! 
  Frans van Dijke - dovenpastor - f.vandijke@protestantsekerk.nl - 0621525780 

 

mailto:f.vandijke@protestantsekerk.nl

