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Adviseur vanuit IDP:

Naar aanleiding van maatregelen van
de Nederlandse overheid in het kader
van de Corona Pandemie kan het zijn
dat kerkdiensten en andere in deze
Nieuwsbrief genoemde activiteiten
komen te vervallen of worden
uitgesteld.
Voor alle activiteiten (ook kerkdiensten) geldt dat u zich vooraf moet
aanmelden. Raadpleeg zo nodig
websites, Facebook of de IC.

Van de redactie

Voor u ligt de Winter 2022 editie van de
Nieuwsbrief van de IC Delfland-Rotterdam. Sinds
19 december zijn de maatregelen in het kader
van de Corona Pandemie weer aangescherpt.
Voor de derde keer is er weer een volledige
lockdown. En er geldt weer mondkapjesplicht.
Ook registratie vooraf bij het bezoeken van
kerkdiensten. Het blijven zorgelijke tijden.
Toch wenst het bestuur van de IC DelflandRotterdam u allen een goed en gezegend 2022
toe.

Overdenking

In Vrede zal ik gaan slapen en weldra slapen,
want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen.
(Psalm 4)
’s Avonds in slaap komen kan soms lastig zijn.
Allerlei gedachten en zorgen kunnen je uit je
slaap houden. David zegt dat hij aan het einde
van de dag snel in alle rust zal gaan slapen.
Heeft hij een zorgeloze tijd dat hij dit kan
zeggen? Nee, dat niet. Psalm 4 vertelt over
tegenstanders die David tegenwerken en te
schande willen maken. Toch houdt hem dit niet
uit zijn slaap. Waarom niet? Omdat hij weet dat
hij veilig mag zijn bij God. De Heere is zijn
schuilplaats te midden van alle zorgen van het
leven.
Wat heeft het afgelopen jaar u gebracht?
Vreugde of verdriet? Tegenspoed of voorspoed?
Hoe ons jaar ook is geweest, door de Heere
Jezus mogen we veilig wonen bij God. Ik mag in
alle rust aan het einde van het jaar het
vermoeide hoofd neerleggen en rustig gaan
slapen. Wat mij ook overkomen is het afgelopen
jaar en wat mij ook zal overkomen in het nieuwe
jaar, ik mag veilig zijn bij de Heere. Dat geeft
rust. Welterusten.
(Een handvol koren 2021, ds. M.W. Westerink)

(Pier Jaarsma)
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Coronacrisis

De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19pandemie 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 november 2019 werd in de miljoenenstad
Wuhan in China een cluster van symptomen van
een "longontsteking van onbekende oorsprong"
waargenomen. In januari 2020 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 2020. 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.
Begin oktober 2021 breekt de 6de golf van
besmettingen aan in Nederland. Het aantal
besmettingen stijgt in één maand tijd van ±
1600 naar ruim 12.000 besmettingen per dag.
Dinsdag 12 oktober
De Hersteld Hervormde kerk in Staphorst laat
vanaf komend weekend veel minder mensen toe
bij de diensten in de Dorpskerk. Dat heeft alles
te maken met de forse toename van het aantal
coronabesmettingen. Staphorst kent, net als een
aantal andere gemeenten in de Biblebelt een
relatief lage vaccinatiegraad.

Dinsdag 2 november
Het aantal besmettingen in Nederland stijgt
explosief. De Nederlandse overheid kondigt per
6 november strengere maatregelen aan: de QRcode wordt op meer plekken ingezet en o.a. in
winkels zijn mondkapjes weer verplicht; verder
dringend advies om weer 1,5 meter afstand te
houden. Er is geen QR-code plicht bij kerken,
moskeeën en synagogen.
Woensdag 4 november
De PKN zegt in een persbericht:
“Het moderamen realiseert zich dat de meningen
in de samenleving - en daarmee ook in de kerk sterk verdeeld blijven. Scriba René de Reuver:
“Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en
elkaar niet uit het oog verliezen. Sluit niemand
uit, maar geef elkaar de noodzakelijke ruimte.”
De nieuwe maatregelen gelden vanaf zaterdag 6
november. Een aantal aspecten is voor kerken
van belang. We nemen immers
verantwoordelijkheid voor de gezondheid van
anderen en onszelf. In openbare gebouwen,
winkels en scholen gaat opnieuw een
mondkapjesplicht gelden. Hoewel deze
verplichting niet geldt voor kerkgebouwen
adviseert het moderamen kerkenraden om - net
als in het onderwijs - mensen te vragen een
mondkapje te dragen bij verplaatsingen.
Daarmee vallen we terug op een advies dat
reeds eerder is gegeven.
Naast het handhaven van de basismaatregelen
is het dringende advies van de overheid om
weer anderhalve meter afstand te houden op
plaatsen waar veel mensen samenkomen. Het
moderamen geeft daarom het advies om deze
1,5 meter afstand ernstig te overwegen voor
kerkdiensten. Hierbij dient te worden overwogen
dat het coronatoegangsbewijs niet verplicht is
voor kerkdiensten.
Het moderamen adviseert plaatselijke
gemeenten tevens dringend speciale aandacht te
besteden aan ventilatie in kerkgebouwen. Die is
namelijk van groot belang om besmetting te
voorkomen.
De adviezen in dit bericht gelden vooralsnog tot
12 november 2021.”
Zaterdag 6 november
● de Taakgroep ICs van het IDP laat weten dat
de contactdag op 13 november 2021 vanwege
de nieuwe maatregelen niet doorgaat. (Zie ook
elders in deze Nieuwsbrief)
● veel kerkelijke gemeenten kondigen aan dat
de regels zoals die golden van voor 25
september 2022 weer van kracht zijn:
mondkapjes, 1,5-meter afstand en verplicht
aanmelden.
Vrijdag 12 november
Omdat het aantal besmettingen nog steeds stijgt
(ruim 20.000 per dag) en de druk op de zorg
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toeneemt, kondigt de Nederlandse overheid
verdere maatregelen aan. Per 13 november
18:00 uur een lockdown voor 3 weken: winkels
en horeca moeten eerder sluiten om 20:00, nietessenties winkels om 18:00 uur; geen publiek
bij sportwedstrijden, 1,5 meter maatregelen,
maximaal 4 bezoekers en thuiswerken.
Woensdag 17 november
De PKN komt met een nieuw advies:
● houd de wettelijke verplichte 1,5 meter
afstand aan:
● Werk met vaste zitplaatsen en overweeg te
werken met reservering
● draag mondkapje tijdens verplaatsing
● beperk de groepsgrootte van kerkelijke
bijeenkomsten die thuis plaatsvinden tot
maximaal 4 personen
● ventilatie is belangrijk
Verder adviseert het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken om het aantal samen te zingen
liederen tijdens de kerkdienst te beperken en op
een ingetogen wijze te zingen.
Donderdag 18 november
Er wordt in Nederland begonnen met het geven
van een zgn. Boosterprik. Een extra vaccinatie

die na een langere periode wordt toegediend
nadat de basisserie van de COVID-19-vaccinatie
is afgerond. Deze Boostervaccinatie is bedoeld
als oppepper die de werking van de eerste
vaccinatieserie kan verbeteren.
Vrijdag 26 november
De Nederlandse Overheid kondigt per 28
november een “avond-lockdown” aan. Vrijwel
het hele openbare leven ligt stil tussen 17:00
uur en 05:00 uur. Alleen essentiële winkels
mogen openblijven tot 20:00 uur.
Er is een nieuwe coronamutatie Omikron die
in het zuiden van Afrika rondwaart. Deze nieuwe
variant zorgt wereldwijd voor nieuwe
beperkingen.
Zaterdag 27 november
Sommige kerken willen de diensten zondag na
17.00 uur gewoon door laten gaan. Volgens de
kerkbesturen is het niet te doen om de diensten
zo kort van tevoren nog at te zeggen. Wettelijk
zijn ze dat ook niet verplicht. Sommige kerken
willen helemaal niet tornen aan de diensten die
's avonds worden gehouden.
De Protestantse kerk in Nederland (PKN) roept
leden op die nieuwe maatregelen zoveel
mogelijk op te volgen. In een nieuwsbrief laten
zij weten: 'We hopen dat de bij ons aangesloten
kerkgenootschappen zo veel mogelijk gebruik
maken van alternatieven. Zoals de dienst
digitaal laten doorgaan, of de dienst om 17:00
uur naar een eerder tijdstip te verplaatsen.'

Bij de Nederlands Gereformeerde Kerk is nog
geen bericht te vinden over wat er gaat
gebeuren met de diensten die om 17 uur staan
ingepland.
Woensdag 1 december
De Rooms-Katholieke Kerk schrapt per direct
alle vieringen na 17.00 uur. Ook tijdens
Kerstmis, zo meldt de Rooms-Katholieke Kerk.
De Nederlandse bisdommen hebben hiertoe
besloten 'in verband met de huidige
ontwikkelingen op het gebied van de
coronapandemie'.
Zaterdag 4 december
De Gereformeerde Gemeenten vinden
hun kerkdiensten essentieel en negeren
daarom de sluitingstijd van 17:00. Terwijl in
Nederland op de supermarkten alles om 17:00
uur de deuren sluit, gaan de avonddiensten van
de Gereformeerde Gemeenten gewoon door. Dat
adviseert het orthodox-gereformeerde
kerkgenootschap, omdat de vieringen 'essentieel
zijn voor het geestelijk welzijn'. Wel zouden de
diensten om 20.00 afgelopen moeten zijn, de
verplichte sluitingstijd voor essentiële winkels.
Dinsdag 14 december
De Nederlandse Overheid kondigt aan dat de
“avond-lockdown” wordt verlengd tot 14 januari
2022.
Zaterdag 18 december
Vanaf 19 december geldt tot en met 14 januari
2022 een lockdown. Alleen essentiële winkels,
zoals supermarkten, mogen openblijven. Verder
moet bijna alles dicht, zoals niet-essentiële
winkels, het onderwijs, de horeca en de
cultuursector. De lockdown wordt ingesteld
vanwege de Omikronvariant.
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) roept
aangesloten kerken op om tijdens de zware
lockdown die zondag ingaat hun diensten zoveel
mogelijk online te houden. De lockdown duurt
zeker tot en met 14 januari. In uitzonderlijke
gevallen kan volgens de PKN, dat verspreid over
Nederland 2149 kerkgebouwen bezit, wel
worden besloten tot fysieke diensten. Dat zal
met name het geval zijn tijdens de feestdagen.
In dat geval vraagt de organisatie wel om het
aantal aanwezigen te beperken tot maximaal
vijftig.
Het Interkerkelijk Contact in
Overheidszaken (CIO), dat 29 christelijke kerken
en twee joodse genootschappen
vertegenwoordigt, komt volgende week met een
advies. Naar aanleiding daarvan komt de PKN
met een uitgebreidere aanbeveling, onder meer
over de kerstvieringen.
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* Op 14 december waren er in Nederland 2,9
miljoen positief geteste personen. Er waren ruim
20 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 13,2 miljoen
mensen een 1ste vaccinatie en 11,2 miljoen
mensen een 2de vaccinatie gehad. Naar schatting
zijn 84,0% van alle personen boven de 18-jaar
volledig gevaccineerd.
* Op 14 december 2021 hadden ruim 1 miljoen
Nederlanders een Boosterprik gekregen.
* Wereldwijd waren er op 16 december 268
miljoen positief geteste personen. In totaal
waren er 5,2 miljoen personen overleden.
* Wereldwijd zijn er nu 3,6 miljard mensen
volledig gevaccineerd; 46,6% van de totale
wereldbevolking.
(Bronnen: Wikipedia, PKN.nl, RIVM.nl, Facebook,
WHO, diverse landelijke media)

* 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.

Dovendiensten Delft

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.

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;

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 kunnen of
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;
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* 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 de kerkgangers zullen op
de hoogte worden gebracht.

Kerkdiensten

Naar aanleiding van een aantal kerkdiensten uit
de afgelopen periode:
● op 3 oktober (Israëlzondag) was er een
gecombineerde kerkdienst in de Grote Kerk te
Vlaardingen. Ds. Paul Visser sprak over
Openbaring 7:1-8.

Het volk Israël heeft veel ellende gekend. Is in
ballingschap weggevoerd. Israël is later over de
wereld uitgestrooid. Pas na de 2de Wereld Oorlog
kreeg het een eigen staat. Toch zag en ziet God
altijd weer naar zijn volk om! Deze God is onze
God! God doet wat Hij zegt. Het komt zoals Hij
heeft beloofd!
● in de gecombineerde kerkdienst in de
Ontmoetingskerk te Pijnacker op zondag 10
oktober sprak ds. Arien Treuren over
Handelingen 19:11-20, Paulus in Efeze.

De zonen van Skevas bedreven tovenarij in de
naam van Jezus en drijven demonen (boze
geesten) uit. Dan komt de ommekeer. De
demonen worden op de vlucht gejaagd. En velen
komen tot geloof. Bij iedere kerkdienst worden

de demonen de ons hart belagen op de vlucht
gejaagd. Kerkdiensten worden gehouden om vrij
te blijven.
● in de dovendienst op zondag 17 oktober te
Delft sprak Jan Jongeneel over Johannes 14:1-3
en 16-17. Jezus bereidt zijn discipelen voor op
Zijn vertrek vanuit hun midden. Dat gaf veel
onrust. Want hoe moesten zij verder zonder
Jezus? Jezus belooft hen dat Hij, ook al gaat Hij
terug naar de Hemel, toch voor hen zal blijven
zorgen. Die troost mogen ook wij ervaren,
wanneer we in Jezus geloven! Ook in de zorgen
die wij vandaag de dag nog steeds hebben over
een onzichtbaar virus.
● op zondag 24 oktober sprak Wolter Smit in de
dovendienst te Delft over Mattheus 6:25-34.
Thema: “Van U is de toekomst”. Alles ligt in
handen van God. Wij kunnen ons zorgen maken
over van alles! Komt het nog wel goed? Er is
hoop voor mensen die dicht bij God leven. De
toekomst is nu! Hoe ervaar je dat? Door elkaar
te helpen. Door het over te geven in Gods
handen. Voor iedereen die aandacht heeft voor
Gods schepping is er toekomst. Vertrouw op
Hem!
● op zondag 31 oktober sprak Jan Jongeneel in
de dovendienst te Delft over Ruth 2:1-8 en 1516. Het thema was: “Toeval of Gods leiding in
het leven van Zijn Kinderen?”. In het hele
verhaal is de leiding van God aanwezig in het
leven van Ruth. God werkt voor Ruth, terwijl zij
dat niet ziet. Ook in ons leven is God aanwezig.
Soms geeft God niet wat we willen. Later blijkt
dat we andere dingen hebben gekregen. Soms is
dat een wonderlijke manier, die we pas later
begrijpen. God weet veel beter dan wij, wat wij
nodig hebben. Leg ons leven in Gods handen.
God gaat met ons mee op onze weg.
● voor de gecombineerde kerkdienst op zondag
7 november had zich één kerkganger
aangemeld. Door ziekte kon deze kerkganger
niet komen. Daarom ging de gecombineerde
kerkdienst in de Nederlands Hervormde Kerk te
Bergschenhoek niet door.
● op zondag 14 november was er een
gecombineerde kerkdienst in de Hofkerk te
Delft. Ds. Marjolein den Dulk sprak n.a.v. 2
Koningen 4:1-7 (Elisa help een arme weduwe)
en Johannes 6: 5-14 (De wonderbaarlijke
spijziging). Het thema was: “Overvloed”.

Ook was er de viering van het Heilig Avondmaal.
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● op zondag 21 november ging Carola
Veldhuizen voor in de dovendienst te Delft. Zij
sprak over Efeze 6:10-20.

Over de wapenrusting die God geeft. De mens
zelf heeft niet genoeg kracht tegen de duivel.
Jezus heeft de duivel overwonnen aan het kruis.
Wat er ook gebeurt: blijf geloven en bidden.
Lees de Bijbel en ontdek de woorden. Laat je
leiden door de Heilige Geest, zonder ophouden.
God geeft ons bescherming om stand te kunnen
houden bij aanvallen.

● omdat er voor de dovendienst op 28 november
in Delft geen aanmeldingen kwamen, is in goed
overleg met voorganger Jan Jongeneel besloten
om de dovendienst te laten vervallen.
● op zondag 5 december ging ds. Jan Hardeman
voor in de gecombineerde kerkdienst in de
Rehobothkerk te Rotterdam. Hij sprak over
Jesaja 40: 1-11. Over voorbereiding. Jesaja
moet tot het hart van de inwoners van
Jeruzalem spreken. Er is onvrede en ongeloof.
Maar God heeft het laatste woord, het houdt
eeuwig vast. Ook voor ons is dit een houvast.
God is de Goede Herder, zet zijn leven in voor
de “schapen”. Eenieder die schild bekent
ontvangt vergeving en een nieuw begin. Ook
mocht het Heilig Avondmaal worden gevierd.
Het was de laatste keer dat er een
gecombineerde kerkdienst was in de
Rehobothkerk te Rotterdam. Jarenlang werden
er in deze kerk (in de benedenzaal) maandelijks
dovendiensten gehouden. Tot aan de Corona
Pandemie, die in maart 2020 begon. En ook
jaarlijks 2 gecombineerde diensten in de

kerkzaal. Vanwege het teruglopende kerkbezoek
was al eerder door het bestuur van de IC
Delfland-Rotterdam besloten om er geen
dovendiensten meer te houden. En nu ook geen
gecombineerde kerkdiensten meer. Namens
kerkgangers en bestuur: “hartelijk dank dat wij
jarenlang te gast bij jullie mochten zijn! Wij
hebben ons er altijd welkom gevoeld!”.
● op zondag 12 december ging ds. Christiaan
Olie voor in de gecombineerde kerkdienst in de
Marcuskerk te Delft.

Hij sprak over Jesaja 64 en Marcus 1:9-11. Het
thema was: “Bijzonder adventsgebed voor wat
komen gaat!”. Je krijgt in het gebed ruimte om
alles neer te leggen bij God. Er ligt zegen in het
gebed. Je mag altijd naar God toegaan. Jouw
hand in Zijn Hand. Laat je verassen door de
kracht van het gebed. God daalt tot ons neer.
Hij komt in ons leven. Hij weet wat we nodig
hebben. Hij wijst ons de weg ten leven.
Voor de verkondiging werd aan 2 kinderen de
Heilige Doop bedient.
● op zondag 19 december ging Jan Jongeneel
voor in de dovendienst te Delft. Hij sprak over
Mattheus 1:18-25. De aankondiging van Jezus
geboorte en Jezus namen die de engel van God
door Jozef Hem gaf. Jezus krijgt bij zijn geboorte
3 namen: Jezus (=Redder), de Christus
(=Gezalfde) en Immanuel (=God met ons). God
gaf Zijn Zoon om ons te redden. Het is Gods
grote liefde om ons te redden. Jezus kwam als
een gezegende Redder. Wat God belooft is vast
en zeker! Geef je over aan Jezus en Hij geeft u
troost en eeuwigheid. Het eeuwige leven begint
op aarde.
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Kerkdiensten terugzien

De kerkdienst van 3 oktober kan worden
teruggezien op:
https://www.youtube.com/watch?v=9rR1zcW43
K0
De kerkdienst van 10 oktober op:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2010/event
s/recording/163385280002010
De kerkdienst van 14 november op:
https://www.youtube.com/watch?v=4cbgnQrRIG
4
De kerkdienst van 12 december op:
https://www.youtube.com/watch?v=1ejlXpzKLhI
Uiteraard zolang deze beschikbaar zijn via
YouTube of via de website van de kerk.

Kerstviering

De traditionele Kerstviering van de IC Den Haag
e.o., IC Zoetermeer en IC Delfland-Rotterdam
wordt dit jaar gehouden op zaterdag 25
december 2021. In de Koningszaal van de
bovenzaal van de Koningkerk, Bruijnings
Ingenhoeslaan 4, 2271 KR te Voorburg.
De dienst begint om 10:00 uur. Voorgangster is
Heidi Kramer-de Jong. Gebarentaaltolk is
Nicolien de Pater. Alle kerkgangers van de 3-IC’s
hebben een persoonlijke uitnodiging gekregen.
Met daarin de mogelijkheid zich aan te melden.

Let op: Als u een kerkdienst wilt bezoeken
moet u zich aanmelden.
2 januari 2022 - geen dienst verzorgd door IC
Delfland-Rotterdam
9 januari – 10.00 Het Boek, Sandinoweg 151,
2622 DW Delft (G), ds. B. van der Meulen
met tolk
16 januari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (D),
C.M. Veldhuizen
23 januari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), J.A. Jongeneel
30 januari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), W. Smit
6 februari - 10.00 Vierhovenkerk,
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G),
dienstdoende predikant met tolk

13 februari – 10.00 Vierhovenkerk,
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G),
dienstdoende predikant met tolk
20 februari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), ds. E. Dibbets-van der Roest
27 februari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), C.M. Veldhuizen
6 maart - geen dienst verzorgd door IC
Delfland-Rotterdam
13 maart – 10.00 Hofkerk, Cort van der
Lindenstraat 1, 2613 WP Delft (G),
dienstdoende predikant met tolk
20 maart - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), J.A. Jongeneel
27 maart - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), W. Smit
3 april – geen dienst verzorgd door IC DelflandRotterdam
10 april – 10.00 Oude Kerk, Wilhelminaplein 5,
2671 GR Naaldwijk (G), dienstdoende predikant
met tolk
17 april – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (D),
C.M. Veldhuizen
24 april – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), ds. A.D. Poortman
1 mei – 09.30 Dorpskerk, Kerkstraat 90, 3176
PS Poortugaal (G), ds. Kees Smit (dovenpastor)
8 mei – 10.00 Marcuskerk, Menno ter Braaklaan
2, 2624 TH Delft (G), dienstdoende predikant
met tolk
15 mei - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), J.A. Jongeneel
22 mei - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), W. Smit
29 mei - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), C.M. Veldhuizen
5 juni – 09.30 Hervormde Gemeente Kerk,
Kerkplein 1, 2681 BC Monster (G), ds. M.J.
Tekelenburg met tolk
12 juni – 10.00 Dorpskerk, Dorpsstraat 3, 2636
CB Schipluiden (G), ds. E. Dibbets-van der Roest
met viering Heilig Avondmaal
19 juni - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), J.A. Jongeneel
26 juni - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), C.M. Veldhuizen
3 juli – geen dienst verzorgd door IC DelflandRotterdam
10 juli - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), W. Smit
17 juli – geen dienst verzorgd door IC DelflandRotterdam
24 juli – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), W. Smit
31 juli - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), J.A. Jongeneel
7 augustus – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), ds. W.M. Otte
14 augustus - 10.00 Vierhovenkerk,
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G),
dienstdoende predikant met tolk
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21 augustus - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), ds. A.D. Poortman
28 augustus - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), J.A. Jongeneel
4 september – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (D),
ds. W.M. Otte
11 september – geen dienst verzorgd door IC
Delfland-Rotterdam
18 september - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), C.M. Veldhuizen
25 september - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), W. Smit
2 oktober – 10.00 Het Boek, Sandinoweg 151,
2622 DW Delft (G), ds. J.C. Hardeman met tolk
9 oktober – Ned. Herv. Kerk, aan het Prins
Willen III plein 4, 2684 VP Ter Heijde,
dienstdoende predikant met tolk
16 oktober - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), W. Smit
23 oktober - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), C.M. Veldhuizen
30 oktober - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), J.A. Jongeneel
6 november – geen dienst verzorgd door IC
Delfland-Rotterdam
13 november – 10.00 Hofkerk, Cort van der
Lindenstraat 1, 2613 WP Delft (G),
dienstdoende predikant met tolk
20 november - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), J.A. Jongeneel
27 november - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), C.M. Veldhuizen
4 december - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), ds. W.M. Otte
11 december – 10.00 Ontmoetingskerk,
Klapwijkseweg 91, 2642 RA Pijnacker,
ds. C. Schoonenberg met tolk
18 december - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),
Delft (D), voorganger nog niet bekend
25 december – 10.00 Koningkerk
(Koningszaal), Bruijnings Ingenhoeslaan 4,
2271 KR Voorburg (D), gezamenlijke
Kerstviering met IC Den Haag e.o. en
IC Zoetermeer
(G=Gecombineerd D=Dovendienst)
(Onder voorbehoud van wijzigingen)

Collecterooster

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 2022 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 10 februari 2022
> donderdag 10 maart 2022
> in april 2022 is er geen Bijbelkring
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!

Ziekte

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

Troost, kracht, vertrouwen en zegen wensen en
bidden wij als kerkelijke gemeente allen toe die
lichamelijk of geestelijk lijden. Wij moeten
allemaal heel persoonlijk een weg gaan. Het kan
ons eenzaam maken. Toch zijn wij nooit alleen.
Bidders zijn om ons heen. Engelen waken over
ons. De hemel zorgt. Moge het ook uw geloof en
beleving zijn, dat vele krachten en machten om
ons heen zijn en voor ons zorgen.
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Overleden

Op 4 oktober 2021 overleed Jan Bouwmeester
op de leeftijd van 83 jaar.

Gemeentemiddag 2022

Het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam is van
plan om op zaterdag 18 juni 2022 de jaarlijkse
Gemeentemiddag te houden. In Het Boek te
Delft. De middag begint om 12:00 uur.
Waarschijnlijk begint de middag met een
broodmaaltijd. Hoe de middag er verder uitgaat
zien is nog niet bekend.

Oproep
Jan was getrouwd met Annie BouwmeesterVermeulen. Samen hadden ze 2 kinderen. Zeven
jaar geleden verhuisden Jan en Annie naar
Heerhugowaard. Daarvoor hadden ze jarenlang
in Delft gewoond. Ook gingen ze in Delft naar de
dovendiensten.

Van het Bestuur

Vanwege de toenemende aantal COVID-19
besmettingen en de toenemende
ziekenhuisopnames van COVID-19-patiënten,
besloot het bestuur om op 25 november online
te vergaderen.

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

Er waren weer veel punten te bespreken. Het
preekrooster voor 2022 werd definitief
vastgesteld. De datum voor de Gemeentemiddag
werd vastgesteld. De gezamenlijke Kerstviering
werd besproken. Ds. Wim Otte vertelde over het
pastoraat binnen de IC. Ook komt er een
Jaarverslag 2020/2021.
De volgende vergadering is op 9 februari 2022.

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
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•

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

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

Kerkdiensten

Nog steeds is het mogelijk om zondags
kerkdiensten met een gebarentaaltolk te
volgen.

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

Verjaardagen

29 januari – Peter Haaring
10 februari – Jan Jongeneel
17 februari – Adrie Dingemanse
19 februari – Harm de Vries
22 februari – Jan Verstraate
24 februari – Adrie Klop
28 februari – Carola Veldhuizen
7 maart – Wolter Smit
22 maart – Frans van Dijke
Van harte gefeliciteerd!

Facebook
Sinds 5 juni 2016 heeft de IC DelflandRotterdam 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.

Bij de kerkdiensten op de website zijn
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.

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)

Uitzending kerkdienst voor
doven

Op de website
https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/
staan een aantal nieuwe meditaties:
* Vanaf 8 oktober is een overdenking te zien
van Wolter Smit (Nederlands met Gebaren) over
het gebed van de Samaritaanse vrouw. Thema is
"Nodig om te leven", n.a.v. Johannes 4:4-30.
Johannes 4:7 - 75
* Op Dankdag, 3 november hield ds. Frans van
Dijke een meditatie over "Heer, Uw liefde is zo
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groot als de wereld, uw trouw is zo hoog als de
hemel" n.a.v. Psalm 36: 6-10.
* Vanaf 12 november is de meditatie Jochem
Goudriaan (NGT) over het Gebed van Mozes,
n.a.v. Exodus 3:1-15,
* vanaf 10 december is de overdenking van ds.
J. Swager te zien, over het gebed van Hannah,
n.a.v. 1 Samuel 1:10-11,
* Op 24 december is er een kerstmeditatie te
zien van Wolter Smit (Nederlands met Gebaren)
n.a.v. Lukas 1:35, met als thema ”Beloofd is
beloofd”.
Ook in het 2022 worden er aan de hand van
diverse schilderijen diverse meditaties
uitgezonden. De eerste is vanaf 28 januari te
zien. Wolter Smit (Nederlands met Gebaren) zal
n.a.v. een schilderij van Vincent van Gogh ”De
zaaier” een overdenking houden. Het
Bijbelgedeelte is uit Mattheus 13:1-9 en Jesaja
55:11. Het thema luidt ”Het gaat anders dan je
denkt”.
Vanaf 28 februari, het begin van de
veertigdagentijd, is een overdenking te zien van
ds. Martin Visser (Nederlands met Gebaren) over
Johannes 10:11-15. Hij koos als thema ”Als je
veel van iemand houdt…”.
Alle overdenkingen zijn te zien via
https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/,
het kanaal van Op weg met de ander op
YouTube, of www.doofenkerk.nl. De opnames
zijn gemaakt door LPB Media. Wilt u dit mooie
project steunen? Maak dan uw gift over via NL92
INGB 0002 2487 64 van Op weg met de ander
te Nijkerk t.a.v. Uitzendingen voor doven.
Hartelijk dank!

Ook op de website https://opkijken.nl/prekenmet-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.

Jubileum

“Deze week (6 oktober) ben ik, Carola
Veldhuizen, alweer 5 jaar afgestudeerd als HBO
Theoloog.

God sprak zo duidelijk dat ik Zijn Goede Nieuws
en Wonderen mocht gaan verkondigen. Wat
vond ik het spannend, vooral toen bleek dat God
me ook nog eens echt als voorganger/spreker
riep. Ik durfde als jong meisje nooit een
spreekbeurt te houden of in een groep mijn
zegje te doen. Maar God ging met me mee en
leerde me op Hem vertrouwen, Hij leerde me
Zijn woorden te spreken. En leerde me genieten
van de diensten waarin ik voor mocht gaan
.
Ik vind het fantastisch!
Nu 5 jaar verder heeft God opnieuw een
uitdagende opdracht voor me: ‘Ga!’ Ik ben
benieuwd waarheen maar God weet het. Ik ga
dit avontuur aan. ….wordt vervolgd… “
Carola Veldhuizen gaat regelmatig voor in
dovendiensten in Delft.
(Voorgangster Carola Veldhuizen, Facebook, 13
oktober 2021)

Nieuwe naam voor fusiekerk
GKv en NGK

De fusiekerk van de Gereformeerde Kerken
Vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands
Gereformeerde Kerken (NGK) krijgt
de naam Nederlandse Gereformeerde
Kerken. Dat werd op 25 september besloten.
Leden van beide kerken mochten suggesties
doen, maar de gezamenlijke kerkbesturen
van de twee genootschappen waren er snel
uit. Beide kerkgenootschappen ontstonden
door een kerkscheuring, maar zijn sinds 2017
bezig om te fuseren. De GKv tellen zo'n 110.000
leden, de NGK hebben er zo'n 33.000. Beide
kerken willen in 2023 weer één kerk zijn.
(EO-Visie, nummer 41-2021)
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Afscheid ds. Frans van Dijke

Op zondag 17 oktober nam dovenpastor Frans
van Dijke afscheid van de IC Alphen aan den
Rijn. Tevens werd het 65-jarig bestaan (in 2020)
gevierd van deze IC. Frans van Dijke sprak over
Johannes 4:3-15. Thema: “De Bron…” Zonder
bron is er geen leven. Van je geboorte tot je
sterven heb je water nodig. Water voor je leven,
water voor je ziel. De bron waaruit je kunt
leven. Jezus is de bron van ons leven. Maar ook
voor elkaar mogen wij “bronnen” zijn. Leven met
God en dat zichtbaar te maken en te vieren in
ons leven. “Water” om uit te delen. Ook voor
dove mensen: nu en in de toekomst. God is de
bron van het leven: nu en voor altijd!

Ook vertegenwoordigers van verschillende
Kerken en geloofsgemeenschappen kregen de
nieuwe vertaling overhandigd.
“Er is geen ander boek dat ons zó confronteert
met onszelf, met de ander en met God. Daarom
is en blijft de Bijbel belangrijk”, zei NBGdirecteur Rieuwerd Buitenwerf bij de
overhandiging.
De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe
Bijbelvertaling uit 2004. Er zijn feedback van
duizenden lezers en nieuwe inzichten uit de
Bijbelwetenschappen in verwerkt. De meest
zichtbare verandering is wellicht de terugkeer
van de zogeheten ‘eerbiedkapitalen’ wanneer
naar God verwezen wordt: Hij, Hem en U. Die
waren in de NBV uit 2004 vervallen.
(uit KN-nieuws, 14 oktober 2021)

Hendrik Stevens over het
gevecht van een dove

Na afloop was er gelegenheid elkaar te
ontmoeten, onder het genot van koffie/thee en
een speciaal gebakje. Diverse sprekers
bedankten Frans van Dijke voor de jarenlange
samenwerking. De leden van de IC bedankten
op hun beurt Frans van Dijke met een speciale
videoboodschap.

Nieuwe Bijbelvertaling

Koning Willem-Alexander heeft woensdag in Den
Haag de NBV21 in ontvangst genomen, de
nieuwe versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.
De overhandiging van de nieuwe vertaling vond
plaats in de Grote Kerk in de Hofstad.

De nieuwe vertaling is verzorgd en uitgegeven
door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
(NBG), waarvan de koning beschermheer is.

Dat hij al van z’n geboorte af doof is, leek
Hendrik Stevens (23) geaccepteerd te hebben.
Maar toen hij op z’n 16e hoorde dat hij vrijwel
zeker ook langzamerhand blind zal worden,
belandde hij in een crisis. Hij leerde een
moeilijke les: Gods kracht wordt in zwakheid
volbracht. Nu mag hij als eerste dove
dovenpastor zijn mededoven dienen.
(Reformatorisch Dagblad, 23 oktober 2021)

Lees het hele artikel:
https://www.rd.nl/artikel/948213-hendrikstevens-23-over-het-gevecht-van-de-dove

Dankdag

Op Dankdag (3 november) was er een speciale
overdenking door ds. Frans van Dijke
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Psalm 36: 6-10: Heer Uw liefde is groot
‘Heer, uw liefde is zo groot als de wereld, uw
trouw is zo hoog als de hemel. Uw goedheid is
hoger dan de hoogste bergen en dieper dan de
diepste zee. Heer, u zorgt voor alle mensen en
dieren. God, uw liefde is een kostbaar geschenk.
Alle mensen zijn veilig bij u. U geeft ze te eten,
u geeft ze te drinken, meer dan genoeg. U
maakt ze gelukkig. Van u komt het leven, van u
komt het licht.’
De overdenking kan nog worden bekeken via
https://www.youtube.com/watch?v=EgkJ6F6VaM of via www.doofenkerk.nl

uitnodigt om deze wonderen te zien en te
herkennen. En we moeten rekening houden met
weerstand uit de maatschappij. Wat is er mooier
om mensen in het licht te zetten en het goede te
zoeken voor de ander. En het werken namens
God.

Bevestiging Wim Otte (1)

Uit Hervormd Kerkblad Waddinxveen
van 5 november 2021:
“Bevestiging en intrede. Ons gemeentelid
Wim Otte, studeert alweer enkele jaren
theologie. Enkele maanden geleden is hij
aangenomen als predikant in algemene dienst
van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij zal
parttime predikant worden ten dienste van het
Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het parttimepredikantschap betekent dat hij zijn werk als
docent in Utrecht zal blijven doen. Op zondag 21
november vindt de bevestiging en intrede
plaats in Het Anker te Katwijk, in een dienst
die om 10.00 uur begint. Wim zal het
Dovenpastoraat behartigen in de regio
waarbinnen ook Zuid-Holland valt. In dit
verband is het goed om te weten dat Wim
beschikbaar is voor pastorale situaties waarin
sprake is van doofheid. Omdat het gaat om een
predikantschap in algemene dienst, zal Wim op
hetzelfde adres blijven wonen en met ons
blijven meeleven. Omdat hij ook kerkdiensten
zal leiden, zal hij echter niet steeds in
De Hoeksteen zijn. Een bijzonder moment
breekt dus aan voor Wim. We wensen hem
Gods zegen toe op de bevestigings- en
intrededienst alsook op zijn werk in Gods
Koninkrijk. Bij deze wens betrekken we ook
zijn wouw Arina en de kinderen Maartje en
Maria Sophie.”

Bevestiging Wim Otte (2)

Op zondag 21 november was in Het Anker te
Katwijk de bevestigings- en intrededienst van
Wim Otte. Ds. Frans van Dijke ging voor.
Tijdens de dienst werd Wim Otte door Frans van
Dijke bevestigd als dovenpastor. En gezegend
met de woorden: “Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat je nodig hebt. Dank Hem in
al jouw gebeden. En dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, jouw hart, jouw
gedachten, in Jezus Christus bewaren.” Ook ds.
Jan Swager en ds. Martin Visser zegenden Wim.
Daarna preekte Wim uit Johannes 9:1-11, over
de genezing van een blinde. Als Jezus voorbij
komt gebeuren er wonderen. Wij worden

Er waren vertegenwoordigers van het IDP en de
aangesloten kerken aanwezig.
Wim Otte gaat werken binnen de IC DelflandRotterdam, Katwijk, Alphen aan den Rijn en
Gorinchem/Dordrecht. Namens de IC DelflandRotterdam waren Anton Broos en Rob Wisse
aanwezig. De dienst kan worden teruggezien
via:
https://youtu.be/3g_fZGykf3A

Regioavonden

De taakgroep ICs onderhoudt graag goede
contacten met de ICs. In dat contact kunnen we
over alle dingen praten waar de ICs mee te
maken hebben. Over de basisactiviteiten zoals
kerkdiensten en pastoraat. Maar ook over de
contacten met de plaatselijke kerken. Dat
contact kunnen we onderhouden door een IC te
bezoeken. Maar het kan ook door regioavonden
zoals we die eind 2018 en eind 2019 hadden. De
taakgroep ICs wil begin volgend jaar vier
regionale ontmoetingen organiseren. Eén
ontmoeting in elke regio van een dovenpastor.
Want er is veel om over door te praten. De
taakgroep heeft de volgende planning gemaakt:
Regio Noord - ds. Martin Visser dinsdagavond 15
feb Regio Gelderland - ds. Kees Smit
dinsdagavond 8 feb Regio Midden - Hendrik
Stevens dinsdagavond 25 jan Regio West - ds.
Wim Otte maandagavond 17 jan De plaats en de
locatie waar de regioavonden zijn liggen nog niet
vast. Elke IC krijgt later per email de uitnodiging
voor de regioavond met de plaats en het
programma.
(Nieuwsbrief IDP - 2021-04)
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Taakgroep Communicatie

Het IDP wil graag meer beeldmateriaal op zijn
website. Hebben jullie geschikt beeldmateriaal
voor ons dat je bereid bent breder te delen? Het
gaat om bijvoorbeeld foto’s of filmpjes die een
indruk geven van hoe het er in de ICs aan toe
gaat. Beeldmateriaal kan gestuurd worden naar
info@doofenkerk.nl
(Nieuwsbrief IDP - 2021-04)

IDP-app

Sinds mei 2021 heeft het IDP een eigen app. Je
kunt hem downloaden via je smartphone. Via de
app krijg je heel veel informatie. Welkom in
onze digitale wereld! Je kunt de app downloaden
via de Playstore op je mobiele telefoon.

IC Zeeland gestopt

De IC Zeeland kon niet verder. Na tientallen
jaren van trouwe inzet moesten bestuursleden
ermee stoppen. En er waren geen opvolgers. Het
IDP met ds. Frans van Dijke heeft zich ervoor
ingezet om de IC Zeeland een doorstart te laten
maken. Er is contact geweest met de kerken in
Zeeland. Het mocht allemaal niet baten. Nu is er
geen IC Zeeland meer. Dat vinden we heel
jammer, in het bijzonder voor de doven in die
regio. We hopen dat in de toekomst die IC nieuw
leven ingeblazen kan worden. We bedanken de
leden van de IC Zeeland voor hun jarenlange
trouwe dienst. Landelijke activiteiten
(Nieuwsbrief IDP - 2021-04)

Hoor eens

‘Hoor eens’ is een videoserie over de
dovenwereld voor horende mensen. In
aflevering 1 interviewt dovenpredikant Martin
Visser de dove Jetty Veldman. Jetty vertelt over
haar leven, hoe zij opgroeide als doof geborene
en wat voor impact dat had en heeft op haar
leven. De serie is een product van Dit
Koningskind in samenwerking met het IDP.
Aflevering 1 zie www.doofenkerk.nl/videoserieover-de-dovenwereldaflevering-1/
(Nieuwsbrief IDP - 2021-04)

Landelijke Contactdag 2021 (1)

Taakgroep toerusting

De taakgroep Toerusting heeft niet stil gezeten.
We zijn bezig met de lijst boeken, films en
artikelen die te maken hebben met doofheid.
Binnenkort staat de lijst op de website. Hou je
van het lezen van een boek en lijkt het je leuk
boeken of artikelen te lezen over doofheid?
Neem contact met ons op. Binnenkort maken wij
kennis met een nieuwe vrijwilliger. We hopen
dat zij de taakgroep toerusting wil
ondersteunen.
(Nieuwsbrief IDP - 2021-04)

Werelddovendag 2022

Op de afgelopen Werelddovendag (WDD) stond
een kraam van het IDP. Lijkt het jou ook leuk
om achter een kraam te staan, geef alvast op bij
ons voor WDD2022. Opgeven en contact
opnemen kan bij secretaris met vermelding van
taakgroep toerusting.
jjspeijer-brouwer@solconmail.nl
(Nieuwsbrief IDP - 2021-04)

“Vrijdag 5 november heeft de taakgroep ICs van
het IDP het besluit genomen om de landelijke
contactdag van zaterdag 13 november in
Hilversum uit te stellen. We vinden het erg
jammer dat we dit besluit moesten nemen.
We hadden juist graag elkaar willen ontmoeten
om samen vijftig jaar IDP te vieren. En op die
feestelijke dag hadden we ook afscheid willen
nemen van de dovenpredikanten ds. Frans van
Dijke en ds. Jan Kievit en van de coördinator
van het IDP, kerkelijk werker Sylvia van Delden
en van enkele afgetreden bestuursleden.
Maar we moesten wel besluiten de contactdag
niet op 13 november te houden. Want de
overheid heeft de coronamaatregelen weer
aangescherpt en die gelden ook voor het
kerkgebouw. Er hebben zich voor deze dag ruim
zeventig mensen opgegeven. Daar komen tien
tolken en zes leiders van zes workshops voor het
ochtendprogramma bij. Dat maakt samen bijna
negentig mensen. Dan is er het programma met
zes workshops.
Dat alles maakt dat we op deze dag de
anderhalve-meterafstand niet altijd in de kerk
en in de zalen kunnen handhaven. Verder zijn er
onder de bezoekers veel oudere mensen.
Daarom was het onvermijdelijk de dag uit te
stellen.
Wanneer de contactdag dan wel gehouden
wordt, kunnen we nu nog niet zeggen.
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Het is afwachten hoe de situatie met corona zich
zal ontwikkelen en welke maatregelen de
overheid neemt en welke regels in de kerk
gelden. Maar zodra de datum bekend is wanneer
de contactdag wel door kan gaan, laten we u dat
weten.”
(Wout Scherff, namens de taakgroep ICs, 6 november
2021)

Landelijke Contactdag 2021 (2)

“Er is een nieuwe datum voor de uitgestelde
landelijke contactdag 2021, dat is zaterdag 2
april 2022. De taakgroep ICs heeft deze datum
gekozen omdat die iets verder in het voorjaar is.
We gaan ervan uit dat de maatregelen vanwege
corona dan versoepeld zijn of zelfs helemaal
opgeheven. Toch maken we een voorbehoud:
Als we vanwege corona elkaar nog niet lijfelijk
kunnen ontmoeten, moeten we het opnieuw
uitstellen.
De locatie en het programma blijven hetzelfde:
Regenboogkerk , Nassaulaan 22, 1213 BC
Hilversum
Dit bericht gaat naar alle ICs de NCBD, het
gebarenkoor en allen die zich opgegeven hadden
voor de contactdag op 13 november.
U kunt voor uzelf alvast de datum noteren, maar
opgeven hoeft nog niet. Opgeven kunt u zich als
u in het voorjaar de uitnodiging ontvangt.
Dan ontvangt u ook het programma, dat
hetzelfde is als het programma op 13
november.”
(Wout Scherff, namens de taakgroep ICs, 13
december 2021)

JoCDay

“Zaterdag 20 november kwamen ruim 30
jongeren naar de baptistenkerk “Op Doortocht”
in Ede voor de christelijke jongerendag. Er werd
door Corinne Burggraaf gesproken over 'RUST',
wat veel mooie gesprekken losmaakte. Maar het
was vooral fijn om elkaar te ontmoeten.

Er was ook taart omdat het de 15e keer is dat er
een JoCDay was. Er waren 4 workshops,
iedereen mocht een keuze maken welke

workshop je wilde nemen. Daarna hebben we
lekker pizza laten bezorgen en het heeft
gesmaakt. Daarna ging iedereen vol van de
Heilige Geest naar huis toe. We hopen volgend
jaar elkaar weer te zien.”
(Nieuwsbrief DCF – november 2021, NCBD – 16
december 2021)

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.
Agenda 2022:
19 maart - ALV in Oldebroek
14 mei - Bondsdag in Alphen aan den Rijn
14 juni - Excursie in Zutphen
(NCBD, 16 december 2021)

Platform Dove Christenen

“Doel van de platform Dove Christenen is
netwerkbijeenkomsten organiseren voor elke
kerk en organisatie. Op die manier mogen we
elkaar ontmoeten, leren van elkaar en helpen
waar nodig is. Dit doen we samen met alle
christenen tot opbouw van Gods koninkrijk.”
Op vrijdag 8 oktober 2021 was er een
netwerkbijeenkomst in De Brug te Nieuwkoop.
Namen de IC Delfland-Rotterdam waren Pier en
Martine Jaarsma aanwezig. Gebarentaaltolk
Martie Emmerzaal vertelde over haar werk als
tolk. En speciaal het tolken van kerkdiensten.
Wat komt er allemaal bij kijken. Waar moet je
rekening mee houden? Hoe bereid je je voor?
Tegen welke problemen loop je aan? Aan de
hand van een aantal stellingen werd kwam er
een discussie met de aanwezigen in de zaal.
Allerlei praktische zaken werd besproken.
Bijvoorbeeld: welke kleding moet de tolk aan?
Gebaren in NGT of NmG? Waar moet de tolk
staan of zitten? Het was een hele leerzame
avond. Voor een uitgebreid verslag kun je
mailen naar:
platformdovechristenen@gmail.com
De volgende bijeenkomst wordt gehouden op
vrijdag 11 maart 2022 in Ede met thema:
Orgaandonatie-een kwetsbaar onderwerp.
(uit verslag Tolkwerk in de kerk, 7 december 2021)
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DCF-nieuws

DCF Nederland staat voor Deaf
Christian Fellowship Nederland en is opgericht
op 18 september 2000. De DCF zet zich in voor
dove christenen in - en buiten Nederland,
organiseert regelmatig een ontmoetingsdag,
gebedsdag, themadag, mannendag,
vrouwendag, weekends, etc. DCF geeft
regelmatig een digitale Nieuwsbrief uit.
Uit de Nieuwsbrief van november 2021:
“Het is advent. We leven toe naar het
Christusfeest (kerstfeest). Jezus, Gods Zoon,
kwam naar ons toe als een kwetsbaar kindje om
onze Redder te zijn. Hoe zou dat zijn geweest
voor de mensen in de Oude Testament? De
mensen bleven vol verwachting uitzien naar de
Messias.
Volhouden is niet makkelijk als je het niet ziet
en toch is dat belangrijk.
Rondom DCF is het nu stiller. Blijf volhouden en
bidden dat God aan het werk blijft onder doven.
De Heer weet wat er nodig is en wat er gaat
gebeuren. Laten we op Hem vertrouwen en
uitzien naar wat Hij gaat doen.
Eind Oktober was het zover en kon het DCFweekend doorgaan. Wat hebben we een fijne tijd
gehad met elkaar! Het was fijn om iedereen
weer te zien, samen tijd doorbrengen en boven
al Gods woord te ontvangen.
Er is een plan om samen te bidden. Er is echt
gebed nodig voor verschillende gemeenten en
organisaties voor dove christenen.
Donderdag 27 januari 2022 van 19.30 uur tot 20
30 uur is er een (online) gebedsuur.
(www.dcf-nl.nl)

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 ANBIstatus 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….

Bijbels Cryptogram

Deze keer cryptische omschrijvingen uit het
kerstevangelie. De oplossingen hiervan staan
elders in deze Nieuwsbrief. Veel plezier en
succes!
1) Babyshower bij een familielid.
2) Deze Italiaan wou een burgerlijke stand.
3) Vadersfamilie kwam uit het broodhuis.
4) Een voederbak als wieg.
5) Midden in de nacht op kraamvisite.
6) Een hemellichaam als TomTom.
7) Grote opschudding na hun bericht.
8) Een boekrol als geboortekaart.
9) Nachtelijke verkeersinformatie.
10) Deze herinneringsdag is op 28 december.

Volgende nieuwsbrief

Copy voor de volgende Nieuwsbrief (Voorjaar
2022) graag opsturen voor 1 maart 2022 aan
pjajaarsma67@hotmail.com

Oplossing puzzel

1) Maria en Elisabeth 2) Keizer Augustus 3) Jozefs
familie kwam uit Bethlehem 4) Jezus in de kribbe 5)
De herders in de stal 6) De ster die de Wijzen
vooruitging 7) Koning Herodes en heel Jeruzalem
schrok van het bericht van de Wijzen 8) Geboorte
aankondiging door de profeet Micha 9) De
waarschuwing aan de Wijzen in een droom 10)
Kindermoord in Bethlehem
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