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Van de redactie 
Voor u ligt de Herfst 2021 van de Nieuwsbrief 

van de IC Delfland-Rotterdam. Langzamerhand 
worden veel maatregelen in het kader van de 
Corona Pandemie afgeschaft. Vanaf 25 
september 2021 is de 1,5 meter maatregel 
afgeschaft. Alleen in het openbaar vervoer is er 
nog een mondkapjesplicht. Ook is het niet altijd 

meer nodig om je aan te melden voor een 
kerkdienst. Toch heeft het bestuur van de IC 
Delfland-Rotterdam besloten dat aanmelden 
gewenst is. Zie hiervoor verderop in deze 
Nieuwsbrief. Verder in deze Nieuwsbrief veel 
informatie met betrekking tot kerkdiensten en 
Dovenpastoraat. 

Veel leesplezier toegewenst! 
(Pier JA Jaarsma) 

 

Overdenking 
Hebreeën 10:19-25 – Geloof en Volharding 

 
Misschien vind jij, of één van je vrienden, het 

niet nodig om nog langer iedere zondag naar de 
kerk te gaan. Misschien merk je wel dat je 
iemand steeds vaker mist in de kerk. Of 
misschien ben jij zelf wel diegene die thuisblijft 
met een smoesje, gewoon omdat je geen zin 

hebt. Als je te ziek bent om te gaan, ligt dat 
natuurlijk anders. 

In vers 25 moedigt Paulus ons aan om elkaar 
aan te sporen naar de bijeenkomst te komen. 
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de 
kerkdiensten. Misschien vind je het lastig om 

een ander erop te wijzen dat hij of zij welkom is 
om mee te gaan naar de kerk. Durf je je over 
die angst en schaamte heen te zetten? Durf je 
iemand weer mee te vragen naar de kerk?  
God geeft ons aan elkaar. Wanneer je bij elkaar 
bent, kan je elkaars geloof groter en sterker 
maken. We hebben elkaar hard nodig, want 

samen sta je sterker dan alleen. 
(Een handvol koren 2021, Pauline Pors) 

 

Coronacrisis  

 
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. 
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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. 
 
Vanaf juni 2021 worden er weer dovendiensten 
gehouden in de Vierhovenkerk te Delft. 

 
Vanaf 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. 
 
Vanaf 25 september gelden er verdere 

versoepelingen in Nederland. De 1,5 meter 
maatregel wordt losgelaten. Verder zal het 
Coronatoegangsbewijs veel meer gebruikt gaan 

worden om ergens naar toe te gaan. 
 
Uitvaartcentra hoeven bezoekers niet te vragen 
om een coronatoegangsbewijs, meldde 

demissionair premier Mark Rutte. Ook 
bij kerken is de QR-code waarmee gecontroleerd 
kan worden of iemand beschermd is tegen het 
coronavirus of recent negatief getest, niet 
verplicht. ,,We hebben niet de bevoegdheid om 
dat te eisen", aldus Rutte. 
Volgens zorgminister Hugo de Jonge kan de 

overheid het gebruik van de coronapas door 
kerken niet verplichten, maar ook niet 
verbieden. ,,Daar gaat een kerkgenootschap zelf 

over. Maar ik vermoed dat niet zo heel veel 
kerkgenootschappen ervoor zullen kiezen." 
Een kerk is volgens De Jonge een "besloten 

plaats". Het kerkbestuur bepaalt zelf wie er naar 
binnen mag en wie niet. ,,De meeste kerken 
zetten hun deuren wagenwijd open en willen dat 
iedereen naar binnen komt." De CDA'er hoopt 

wel dat kerken "meehelpen de vaccinatiegraad 
te verhogen". 
 
Verder vertelde premier Mark Rutte: “Gun elkaar 
wat. Als iemand toch afstand wil houden of toch 

een mondkapje wil dragen in een supermarkt, 
respecteer die keuze dan.” 
 
Op maandag 20 september geeft de PKN het 
volgende advies: 
“De basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand 
houden’ verandert vanaf zaterdag 25 september 

in een dringend advies om afstand te houden. 
Dit betekent dat ook in kerken de verplichting 

van ‘1,5 meter afstand houden’ formeel vervalt. 
Tegelijkertijd benadrukt de overheid dat één van 
de coronamaatregelen blijft: afstand houden. 
Het moderamen realiseert zich goed dat de 

meningen over de coronamaatregelen in de 
samenleving - en daarmee ook in de kerk - sterk 
verdeeld zijn. Het is waarschijnlijk lastig voor 
kerkenraden om een besluit te nemen waarbij 
iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Daar 
is het moderamen zich van bewust. 
Scriba René de Reuver: “Dat alles weer kan, 

betekent niet dat je het ook moet doen. Gepast 
afstand houden, blijft het advies. Houd 
bovendien rekening met mensen met een 

kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet 
veilig voelen bij de versoepelingen. Ik hoop dat 
gemeenten de versoepelingen zo invoeren dat 
het past bij de situatie in hun gemeente. 

Bovenal hoop ik van harte dat we elkaar de 
ruimte geven.” 
Formeel is het niet meer verplicht om tijdens de 
eredienst anderhalve meter afstand te houden. 
Wel benadrukt de overheid dat het verstandig is 
‘gepast afstand’ te houden. Hoe een gemeente 

‘gepast afstand houden’ invult, is afhankelijk van 
de indeling van het kerkgebouw. Gemeenten 
kunnen overwegen een gedeelte te reserveren 

voor mensen die wel graag de 1,5 meter afstand 
willen bewaren.  
Voor het bijwonen van kerkdiensten is een 
coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor het 

moderamen is helder dat toegangscontrole aan 
de hand van een coronatoegangsbewijs niet past 
bij kerkelijke bijeenkomsten. Scriba René de 
Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken 
om van te voren te controleren of mensen 
welkom zijn.” 
 

Op 21 september waren er in Nederland 1,9 
miljoen positief geteste personen. Er waren ruim 
18 duizend personen overleden. De werkelijke 

aantallen liggen hoger. Uit de 1ste Coronagolf 
(februari-juni 2020) zijn geen betrouwbare 
cijfers beschikbaar. In Nederland hebben nu 

bijna 23,4 miljoen een 1ste vaccinatie gehad. 
Ruim 10,6 miljoen mensen zijn volledig 
gevaccineerd. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Loon_op_Zand_(gemeente)
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Wereldwijd waren er op 25 september 230,6 
miljoen positief geteste personen. In totaal 
waren er 4,7 miljoen personen overleden. Er zijn 
2,5 miljard mensen gevaccineerd. 
(Bronnen: Wikipedia, PKN.nl, RIVM.nl, Facebook, 
WHO, diverse landelijke media) 

 

Dovendiensten Delft 
(gewijzigde procedure) 

 
Vanaf juni 2021 worden alle dovendiensten 
gehouden in de Vierhovenkerk te Delft. Eind 
augustus heeft het kerkbestuur van de 
Vierhovenkerk bepaald dat registratie vooraf van 

de kerkgangers niet meer nodig is. Toch wil het 
bestuur van de IC Delfland-Rotterdam graag 
weten wie er naar de dovendiensten komen.  

 
Als er namelijk geen of weinig aanmeldingen zijn 
voor een dovendienst, zal in overleg met de 
voorganger worden bekeken of die dovendienst 

doorgaat. Als de dovendienst niet doorgaat 
zullen de kerkgangers hiervan per email en 
Whatsapp op de hoogte worden gebracht. 
 
Ook als de voorganger vanwege het 
besmettingsgevaar niet wil of kan voorgaan, zal 
de dovendienst niet doorgaan. 

 
De procedure is als volgt: 
* 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 op dat 

moment gelden; 
* zonder voorafgaande aanmelding is het niet 
mogelijk om naar een dovendienst te gaan; 
* na vrijdagavond 18.00 uur is aanmelding niet 
meer mogelijk; 
* 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 collecte; vooraan in de zaal op de tafel 

staan 2 collectepotten, waarin u geld kunt doen; 
ook 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;  
* er is koffiedrinken na afloop; 
* er is niet altijd een ouderling aanwezig; 

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

 

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; 
* 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, of een collecte bij de 
uitgang; 
* 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.  
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Kerkdiensten 
Naar aanleiding van een aantal kerkdiensten uit 

de afgelopen periode:   
● op zondag 4 juli was er geen kerkdienst 
verzorgd door de IC Delfland-Rotterdam 
● op zondag 11 juli ging ds. Martin Visser voor in 
de dovendienst te Delft. Hij sprak over Mattheus 
9:35-38, over het uitzenden van de discipelen.  
Het thema was: “Jezus kijkt naar mensen met 

Zijn hart.” Jezus ziet en weet wat de mensen 
nodig hebben. De oogst is groot. De toekomst is 
vast en zeker! Onze opdracht is om het 
evangelie te delen en door te vertellen. Tot eer 
en zegen van onze God. 

● op zondag 18 juli was er geen kerkdienst 
verzorgd door de IC Delfland-Rotterdam 

● op zondag 25 juli was er een gecombineerde 
kerkdienst in de Vierhovenkerk te Delft. Ds. 
Frans van Helden sprak over Jona 1, de profeet 
die niet meer wil. 

 
Elk mens heeft een bestemming in het leven, 
ook Jona. Maar hij wil niet naar Ninevé. 
Uiteindelijk gaat hij toch. Dat geldt ook voor 
ons: niet weglopen, werk samen! Vertrouw op 
God. Het is Gods wereld, het ligt in Zijn handen. 
Leer van Jezus, Onze Vader. 

● in de gecombineerde kerkdienst op zondag 1 
augustus in de Vierhovenkerk te Delft, sprak ds. 
David Knibbe over Marcus 7:1-23, rein en 

onrein.  

 
Israël denkt de beste te zijn in de ware kerk. 

Uitverkoren zijn betekent niet foutloos zijn. Hoe 

houd je je aan de regels? Een band met God, 
dan leer je dat je niet beter bent dan een ander. 
Samen zijn we kinderen van God. 
● op zondag 8 augustus sprak ds. W. Nijdam in 
Het Boek over Openbaring 1:9-20.  

 
Johannes zit vast op Patmos. In visioenen 
spreek Christus over zijn dood en leven. Hij is 

dood geweest, maar leeft nu! En hij heeft de 

macht over de dood. Hij belooft met ons te 
willen zijn, tot aan het eind van de wereld. 
● in de dovendienst op zondag 15 augustus in 
Delft, sprak Wolter Smit over Daniël 5, “Een 
teken aan de wand.” Koning Belsazar kreeg een 
geschreven tekst aan de wand. Ook wij hebben 
een teken gekregen: het Kruis. Het teken dat 

Christus leeft! Jezus leeft. En wij ontvangen van 
Jezus leven tot in eeuwigheid. 
● op zondag 22 augustus in de dovendienst te 
Delft, sprak Jan Jongeneel over Prediker 9:7-10.  
Over blij zijn door geloven en genieten van het 
leven met God. Wetend dat Hij voor ons zorgt. 

God is in onze zorgen bij ons. Geloof is nodig. Er 

is nieuwe blijdschap. Ook in ons toekomstig 
leven. Verlang naar Hem die u roept. 
● ds. Dinant Poortman sprak in de dovendienst 
op 29 augustus te Delft over Nehemia 8:7-13: 
“De vreugde in de Heer is jullie toevlucht.” God 
is de inhoud van onze vreugde. God geeft 

toekomst. Hij geeft steeds weer nieuwe kracht. 
Deel de vreugde met elkaar. Opdat iedereen God 
aanbidt en groot maakt. 
● op zondag 12 september was er een 
gecombineerde kerkdienst in de Johanneskerk te 
Rotterdam.  

 
Pastor Johan Bos sprak over Handelingen 24:1-

21, met als thema: “Altijd Pasen!” (n.a.v. vers 
21). De straf op de dood is ongedaan gemaakt 

door Jezus. Er is altijd een nieuwe kans. Je bent 
bevrijd, gered. Put kracht uit de opstanding! De 
Heilige Geest staat ons bij! U zij de Glorie! 
● in de gecombineerde kerkdienst in de NH-kerk 
te Ter Heijde aan Zee ging ds. Hans Meijer voor. 

Hij sprak over Johannes 7:1-24, Jezus op het 
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Loofhuttenfeest. Het thema was: “Wat laat je 
zien?” 
● in de dovendienst van 19 september te Delft 
sprak Carola Veldhuizen over 1 Petrus 2:1-10. 
De bouwstenen van Gods Huis. Het thema was: 

“Later als ik groot ben.” Ben je geworden wat je 
vroeger wilde worden? Ook in het geloof? Als je 
gelooft heb je honger naar het Woord. In de 
dienst krijg je geestelijk voedsel mee: de 
bouwstenen in je geloof. Jezus is het fundament 
en samen maken en zijn we Gods Huis. Vertel 
over Jezus, wat God gedaan heeft in je leven. En 

bemoedig elkaar. Help elkaar. 

Na afloop was er 
koffiedrinken met een gebakje. Dit omdat ds. 
Marco Visser van de Vierhovenkerk afscheid nam 
en met pensioen gaat. 

 
● de dovendienst van zondag 26 september ging 

helaas niet door. Er waren te weinig 
aanmeldingen. In goed overleg met Carola 

Veldhuizen is besloten om de dienst af te 
gelasten. 
 

 
 

 

Kerkdiensten terugzien 
De kerkdienst van 25 juli kan worden 

teruggezien op:  
https://www.youtube.com/watch?v=HVOAkkAW
VcI&t=3191s 
De kerkdienst van 1 augustus kan worden 
teruggezien op:  
https://www.youtube.com/watch?v=rW-
CYO6WQdg&t=2461s 

De kerkdienst van 8 augustus kan worden 
teruggezien op: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10062 
De kerkdienst van 5 september kan worden 
teruggezien op: 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/71/events/r
ecording/163082880000071 

Uiteraard zolang deze beschikbaar zijn via 
YouTube of via de website van de kerk. 
 
 

 
Let op: Als u een kerkdienst wilt bezoeken 
moet u zich aanmelden.  
3 oktober – 10.00 Grote Kerk, Markt 63, 3131 

CR Vlaardingen (G), ds. P.J. Visser 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), ds. Frans van Dijke 
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,  

https://www.youtube.com/watch?v=HVOAkkAWVcI&t=3191s
https://www.youtube.com/watch?v=HVOAkkAWVcI&t=3191s
https://www.youtube.com/watch?v=rW-CYO6WQdg&t=2461s
https://www.youtube.com/watch?v=rW-CYO6WQdg&t=2461s
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10062
https://kerkdienstgemist.nl/stations/71/events/recording/163082880000071
https://kerkdienstgemist.nl/stations/71/events/recording/163082880000071
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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) 
 

Bij de diensten 
* op zondag 31 oktober is het Hervormingsdag. 
Dan is het 504 jaar geleden dat Maarten Luther, 
een katholiek priester, de 95 stellingen op de 

kerkdeur in Wittenberg timmerde. Hij wilde 
enkele misstanden binnen de Rooms-Katholieke 

kerk rechtzetten. Maar de meningsverschillen 
tussen zijn aanhangers werden zo groot, dat er 
een scheuring volgde. Luthers eerste volgelingen 
vormden de basis voor het protestantisme. 

* op zondag 21 november is het Eeuwigheids-
zondag. We gedenken dan gemeenteleden en 
dierbaren die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden. Toch staan we niet alleen stil bij de 
dood, maar ook bij het uitzicht voor hen die 
geloven. Dat uitzicht is verbonden met het feest 
van advent, de periode die direct na eeuwig-

heidszondag begint. Op eeuwigheids-zondag 
wordt als het ware de overstap van de dood 
naar het leven gemaakt. 

* op 1ste Kerstdag is de gezamenlijke 
Kerstviering met IC Den Haag e.o. en 
Zoetermeer. In de Koningkerk te Voorburg hoopt 
Heidi Kramer-de Jong voor te gaan. De dienst 

begint om 10.00 uur. 
 

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 2020 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. 

 

 

Data Bijbelkring 

 
Ook in het seizoen 2021/2022 is er weer een 
Bijbelkring. De Bijbelkring wordt gehouden in 
Vierhovenkerk, Obrechtstraat 50, 2625 XN te 
Delft, van 13.30 uur tot 15.30 uur. Dit seizoen 
onder leiding van de nieuwe dovenpastor Wim 

Otte. Omdat hij de gebarentaal nog moet leren, 

zal er een gebarentaaltolk aanwezig zijn. 
De datums zijn: 
> donderdag 7 oktober 2021 
> donderdag 11 november 2021 
> donderdag 9 december 2021 

> donderdag 10 februari 2022 
> donderdag 10 maart 2022 
Thema "Ontmoetingen met Jezus". 
“Jezus ziet mensen zoals ze echt zijn. Hij had 
oog voor mensen die gewoonlijk niet gezien 
werden, zoals kinderen en mensen met 
melaatsheid. Tegelijk kijkt hij verder dan de 

oppervlakte. Maar Jezus wil ook dat zij hém zien 
zoals hij is. Dat zij ontdekken dat hij de door 

God gezondene is, de Messias. En dat zij in hem 
gaan geloven. Zodat zij ‘leven in overvloed’ 
ontvangen. Tijdens de Bijbelkring willen we in 
een open gesprek in alle rust met elkaar een 
aantal van deze ontmoetingen met Jezus 

bekijken. De eerste vijf zijn opgeschreven in het 
evangelie van Johannes. Het gaat om de 
ontmoeting met Natanaël, Nicodemus, Marta, 
Maria (de moeder van Jezus) en Pilatus.” 
Van harte welkom! 
 

Gezondheidszorgen 
“Velen van u zullen er ondertussen wel van op 

de hoogte zijn dat ik, Jan Jongeneel, nogal grote 
gezondheidszorgen heb. Er is, bij het maken van 
een scan in verband met nierproblemen, ontdekt 

dat er bij mij sprake is van prostaatkanker met 
uitzaaiingen. De oncoloog heeft aangegeven dat 
geheel genezen niet mogelijk is, Wel is door 
behandelingen de werking van de kanker af te 
remmen. Ik ben begonnen met een 
hormoonkuur en tabletten. Dat heeft God 

gezegen, want de bloedwaarde is daardoor sterk 
verbeterd. Daarna is begonnen met de verdere 
behandeling met chemo. Daarvan heb ik 
ondertussen twee kuren gehad. Tot mijn 
dankbaarheid heb ik van deze behandelingen 

geen bijwerkingen. Ook voor die zegeningen 
danken we God. Omdat het zo goed blijft gaan, 

ben ik toch mijn preekafspraken weer gaan 
doen, Graag willen wij ieder die op welke wijze 
dan ook meeleeft met ons en meebidden 
hartelijk danken voor deze ondersteuning op 
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deze weg. Wij hopen velen van u snel weer te 
mogen ontmoeten in de kerkdiensten. 
Ria en Jan Jongeneel, Westeinde 34, 2969 BM 
Oud Alblas” 
 

Ziekte 
Allen die vermoeid en belast zijn, wensen en 
wij de nabijheid van Jezus Christus toe, die door 
Zijn Geest, onze last wil overnemen, met ons 
meegaat, ons troost en zegent van dag tot dag 

en hoop geeft voor de toekomst. In de 
gemeente wordt omgezien naar elkaar en 
gebeden voor elkaar, opdat deze Geest 
van Christus meer en meer ons verlicht. Lof zij 

de Heer! 

 
Van het Bestuur 

 
Op 9 september 2021 was het voor het eerst 
sinds 13 februari 2020 weer mogelijk dat alle 

leden van het bestuur fysiek aanwezig waren in 
Het Boek te Delft. De afgelopen vergaderingen 
van geheel of gedeeltelijk online. Er waren veel 

punten te bespreken. Ook was er de 
kennismaking met de nieuwe dovenpastor Wim 
Otte. Er was een terugblik op de 

Gemeentemiddag. Verder werd het preekrooster 
voor volgend jaar besproken. Ook is het 
opstarten van de Bijbelkring besproken. 
De volgende vergadering is op 25 november 
2021 in Het Boek te Delft. 
 

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 

 

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 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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de kerkdiensten. Wekelijks bereikt deze 
Facebookpagina ongeveer 140 personen.  
Ook het IDP – Dovenpastoraat heeft sinds 
februari 2019 een eigen Facebookpagina. 

 
Verjaardagen 

 
10 september – Niek Veldman  
4 oktober – Dick van Winden  

21 oktober – Rob Wisse  
23 oktober – Martine Jaarsma  

12 november – Pieter Maat  
9 december – Erika Dibbets  
15 december – Kees Smit 
27 december – Kees Konijnenburg  
Van harte gefeliciteerd!  
 

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. 
 

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) 
 

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) 

 
 

IC Alphen aan den Rijn 
Op 7 november 2020 was het 65 jaar geleden 
dat de eerste vergadering gehouden werd van 

de Interkerkelijke Commissie voor doven en 
slechthorenden van Alphen aan den Rijn. Helaas 
kon dat toen niet gevierd worden vanwege 
Corona. 
Dit jaar zal dat wel gebeuren met een feestelijke 
dienst, op zondag 17 oktober in De Bron, 

Troubadourweg 2 in Alphen aan den Rijn. 

Aanvang: 15.00 uur. 
Deze dienst is ook op een andere manier 
speciaal. Op deze dag wordt ook afscheid 
genomen van Ds. Frans van Dijke, de 
dovenpastor voor de regio Alphen aan den Rijn. 
Hij zal in deze dienst voorgaan. 
Na de kerkdienst is er gelegenheid elkaar te 

ontmoeten onder het genot van koffie/ thee en 
gebak. 
 

Jubileum 
“Al weer 6 jaar geleden: bevestiging en intrede 

als gebarendominee. Nog steeds heel blij en 
dankbaar dat ik dit werk mag doen, samen met 
zoveel doven en horenden!” 
(Ds. Martin Visser, Facebook, 29 augustus 2021) 

 
 

http://www.doofenkerk.nl/
http://www.doofenkerk.nl/
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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 

 
Dagelijkse Bijbelverzen NGT 

 
Op de Facebookpagina “Dagelijks Bijbelverzen 

NGT” staan veel filmpjes waarin een vers uit de 
Bijbel in de Nederlandse Gebarentaal gebaard. 
Gevolgd door een korte overdenking.  
 

Werelddovendag 

 
Op 25 september 2021 was het 
Werelddovendag. Na 2019 was het weer de 
eerste keer dat deze dag georganiseerd werd. 
Dit jaar was het in het Beatrix Theater in 

Utrecht. Het was goed en fijn elkaar weer 

ontmoet te hebben. Er waren diverse stands. 
Ook het Interkerkelijk Dovenpastoraat was met 
een stand aanwezig. 

 
Verder waren er vele workshops, o.a. bakken 
met Cas. En mini symposiums. Ook een 
stadswandeling en een rondvaart stonden op het 
programma.  

https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/
https://beleefmee.nl/
https://opkijken.nl/preken-met-gebaren/
https://opkijken.nl/preken-met-gebaren/
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Platform Dove Christenen 

 
“De Nederlands Gebarentaal is in oktober 2020 

eindelijk erkend als officiële taal. Hoe is dat in de 
kerk? Bij de Bijbelkringen, en andere christelijke 
activiteiten? De tolk NGT is de oplossing voor de 
kerk, maar wat houdt het werk van de tolk 
precies in, is het terecht dat de kerk vragen stelt 
aan de tolk in plaats van aan een dove 
kerkganger? Hoe gaan we hiermee om? 

Tolk Martie Emmerzaal gaat ons vertellen wat 
haar werk inhoudt en zullen uw vragen 
beantwoorden. 
Graag nodigen we u/ jou uit voor de 
netwerkbijeenkomst op vrijdag 8 oktober 
2021 van 18.00 uur tot 22.00 uur. 
Agenda van deze avond 

18.00 uur inloop en broodmaaltijd 
19.00 uur welkom en opening 
19.15 uur Presentatie door Martie Emmerzaal 
20.15 uur Pauze 
20.45 uur Vragen en antwoorden i.s.m. Martie 
Emmerzaal 

21.30 uur Dankwoord en Sluiting 
Voor de broodmaaltijd en aantal mensen 
vanwege de coronamaatregelen, willen we graag 
dat u vóór 1 oktober 2021 aanmeldt. 

(platformdovechristenen@gmail.com) 
De netwerkbijeenkomst wordt gehouden in het 
gebouw De Brug Nieuwkoop, het adres: 
Nieuwveenseweg 15, 2421 LA Nieuwkoop.  
Er is voldoende parkeerplaats. I.v.m. de 

maatregelen krijgt u een vaste zitplaats, met 
een minimale 1,5 meter afstand tot de andere 
gasten. Natuurlijk houden we de actuele 
ontwikkelingen in gaten. We hopen en gaan 
ervan uit dat dit alles door mag gaan en zien 

ernaar uit u/jou te mogen ontmoeten. 

Met hartelijke groet, 
Namens de werkgroep Platform Dove Christenen 
Ton en Mennie Verkaaik, Barry Vogelaar, Ad 
Vermue” 
 

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. 

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) 
 

mailto:platformdovechristenen@gmail.com
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Landelijke Contactdag  
Op 13 november 2021 willen we weer een 

Landelijke Contactdag houden. Dit jaar wordt de 
landelijke contactdag gehouden op zaterdag 13 
november 2021 in Nijkerk. 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. 

De Bondsdag, die op 11 september 2021 zou 
worden gehouden is verschoven naar 14 mei 
2022. Het is nog niet duidelijk of de Bondsdag in 

Alphen aan den Rijn wordt gehouden of op een 
andere locatie. 
(NCBD, 16 augustus 2021) 

 

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.  
(www.dcf-nl.nl) 

 

Bijbels Cryptogram 
In de Bijbel is er 8 keer sprake van dat een 
sterfelijk mens weer tot leven wordt gewekt. In 
het Oude Testament 3 keer en in het Nieuwe 
Testament 5 keer. Weet u wie er bedoeld wordt? 
1. Deze jongeman stierf toen de profeet daar 

verbleef tijdens de hongersnood. 
2. “Mijn hoofd, mijn hoofd!”, en hij stierf op land 
bij de maaiers. 
3. Een achtergelaten overledene kwam in 

aanraking met de beenderen van de profeet.  
4. Toen Jezus de poort van de stad naderde, 
werd er een dode uitgedragen. 

5. Zij was het enige kind van de overste van de 
synagoge. 
6. Deze vriend van Jezus was al 4 dagen 
overleden. 
7. Deze vrouw was overvloedig in goede werken 
en woonde aan de kust. 

8. Tijdens de preek van de apostel viel hij door 
het raam naar beneden. 
(Oplossingen staan op de laatste pagina van 
deze Nieuwsbrief) 

 

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…. 
Enige tijd geleden kwam de dominee bij ons op 
bezoek. Aan het eind van het gesprek vroeg hij: 
“Zou ik een foto van het raam in jullie kamer 

mogen maken. We zijn bezig met het opknappen 
van ons huis en de hoogte van dit raam vind ik 
mooi.” Onze kleindochter Lynn van 8 had wat 
van het gesprek opgevangen en zei een paar 

dagen later: “De pizzabezorger vond jullie raam 
heel mooi, hé oma?” Waarop ik verbaasd vroeg: 
“Welke pizzabezorger?” Het antwoord van Lynn 

was: “Ja, Domino!” 
(Jannie Heersink, AD 30 augustus 2021) 

 

 

https://www.doofenkerk.nl/landelijke-contactdag-13-november-2021/
https://www.doofenkerk.nl/landelijke-contactdag-13-november-2021/
http://www.dcf-nl.nl/
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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“Broden en Vissen” in Breskens 

favoriete buitenkunstwerk 
Het kunstwerk ‘Broden en Vissen’ in Breskens 
(Zeeland) is volgens de luisteraars van De 
Ochtend van 4 het meest geliefde 
buitenkunstwerk van Nederland. Het werk is van 
kunstenaar Johnny Beerens. KRO-NCRV-

presentator Niels Heithuis maakte zondag de 
winnaar bekend. 

 
Er zijn bijna 85.000 stemmen uitgebracht, 
verspreid over de vijf genomineerde regio’s. Het 
winnende kunstwerk kreeg 33.383 stemmen. 
Johnny Beerens schilderde het kunstwerk 

”Broden en Vissen” in 1997 op een graansilo. 

Het kunstwerk is 20 bij 22 meter groot en toont 
vijf broden en twee vissen, naar een 
geschiedenis uit het Nieuwe Testament. 
(Reformatorisch Dagblad, 23 augustus 2021) 
 

Volgende nieuwsbrief 

Copy voor de volgende Nieuwsbrief (Winter 

2022) graag opsturen voor 1 december 2021 
aan pjajaarsma67@hotmail.com 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Oplossing puzzel 
1.de zoon van de weduwe in Zarfath (1 Kon 17) 2.de 
zoon van de vrouw uit Sunem (2 Kon 4) 3.het wonder 
bij het graf van Elisa (2 Kon 13) 4.de zoon van de 
weduwe ui Naïn (Luc 7) 5.het dochtertje van Jaïrus 
(Luc 8) 6.de opwekking van Lazarus (Joh 11) 
7.Tabitha (Dorkas) uit Joppe (Han 9)  
8.Eutychus uit Troas (Han 20) 

 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com

