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Van de redactie 
Voor u ligt de Voorjaarseditie 2022 van de 
Nieuwsbrief van de IC Delfland-Rotterdam. Sinds 
25 februari zijn de meeste Corona maatregelen 
opgeheven. We kunnen weer zonder 
beperkingen naar de kerkdienst. Wel blijft 

aanmelden verplicht voor kerkdiensten van onze 

IC. Verder zijn we geschrokken van de oorlog in 
de Oekraïne. Op 24 februari is Rusland de 
Oekraïne binnengevallen. Er is een grote 
vluchtelingenstroom opgang gekomen. Ook zijn 
er vele doden en gewonden gevallen. We bidden 
dat er snel vrede mag komen. Namens het 

bestuur wens ik u veel leesplezier. 
(Pier Jaarsma) 

 

Overdenking 
“Op de derde dag opgestaan uit de doden.” 

Artikel 5 van “Twaalf Artikelen van het algemeen 
en ongetwijfeld Christelijk geloof”: 

 
Ieder mens komt dodelijke geïnfecteerd ter 
wereld. Deze epidemie treft iedereen. 
Quarantaine helpt niet. Het is de dood. Er is wel 

een vaccin: Jezus Christus. Hij is opgestaan uit 
de doden. Waarom is de opstanding van Jezus 
zo belangrijk? Hij overwon daarmee de dood. De 
zonde was door Adam, een mens, in de wereld 
gekomen. De zonde moest ook overwonnen 
worden door een mens, Alleen Jezus Christus 
was daarvoor geschikt. Door Christus’ 

opstanding ontvangen de gelovigen een nieuwe 
geestelijk leven in deze tijd. Bij de wederkomst 

van Jezus Christus zullen wij door de opstanding 
van Jezus vernieuwde lichamen krijgen, De 
opstanding uit de dood verslaat natuurlijk alle 
natuurwetten en menselijke kennis, want hoe is 
het mogelijk? Dit vraagt om geloof. Geloof in 

een almachtige God die boven alles staat. God 
Die in Zijn Zoon de dood niet het laatste woord 
geeft, maar de dood overwon. Door dit machtige 
feit mogen jij en ik door het geloof leven! 
(een handvol Koren 2022 – Jan-Willem Bout) 
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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 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. 
 
18 december 2021 
Er wordt door de Nederlandse Overheid een 

totale lockdown afgekondigd met ingang van 
zondag 19 december 05.00 uur. Deze lockdown 
duurt in ieder geval tot 15 januari 2022 5.00 
uur. In aansluiting op het advies van het 
CIO komt de PKN Nederland tot de volgende 
aanbevelingen: Maak gebruik van de 

mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te 

zenden en mee te maken. Dit geldt ook voor 
alternatieve kerstvieringen, zoals bijv. de 
kinderkerstviering etc. Als er redenen zijn - in 
uitzonderlijke gevallen - om fysieke diensten te 
houden, met name tijdens de komende 

feestdagen, dan met maximaal 50 kerkgangers 
(exclusief 'medewerkers') op anderhalve meter 
afstand. Dit aantal is gebaseerd op een door het 
ministerie gepubliceerde regeling. Hierbij gelden 
verder alle voorschriften over veilige afstand, 

placeren, handen wassen en de andere 
basisregels. 
 
Vrijdag 14 januari 2022 

Nederland versoepelt de maatregelen met ingang 
van 15 januari: niet-essentiële winkels mogen 
open tot 17.00 uur; fysiek onderwijs is overal 
mogelijk; sporten in binnen locaties kan weer; wie 
in contact is geweest met het virus hoeft niet meer 
in quarantaine na een booster of na een recente 
infectie; de horeca, evenementen sector en 
cultuursector blijven dicht. 
 
Dinsdag 18 januari 
De PKN Nederland komt met de volgende 
mededeling: 
Komende zondag (23 januari) is het mogelijk om 
maximaal 50 mensen aanwezig te laten zijn 
tijdens de kerkdienst. Aangeraden wordt om te 

werken met een reserveringssysteem en in ieder 
geval met vaste placering. Wel is het advies om 
een mondkapje te dragen bij binnenkomst en 

verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de 
kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. 
Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en 
is goede ventilatie van groot belang. 

 
Zaterdag 22 januari 
Nederlandse kerken zijn bang dat gelovigen 
afhaken door de coronacrisis. ,,We moeten 
straks mensen echt weer gaan mobiliseren om 
naar de kerk te komen", stelt Gerard de Korte, 
bisschop van Den Bosch. Dat zei de bisschop 

gisterochtend tijdens een (online)presentatie 
van een nieuw onderzoek onder tweeduizend 
leden van de katholieke en protestantse kerk in 

Nederland. Uit dat onderzoek blijkt dat veel 
kerkleden niet kunnen wachten totdat de 
kerkgebouwen weer volledig opengaan en ze de 

diensten weer fysiek kunnen bijwonen. Maar 
tegelijkertijd heeft een fors deel van de 
kerkleden het afgelopen jaar helemaal geen 
kerkdienst bijgewoond: niet fysiek, maar ook 
niet online.  ,,We hebben zeker vrees dat 
mensen afhaken", aldus De Korte. Trinette 
Verhoeven, classispredikant van de Protestantse 

Kerk in Nederland in de regio Utrecht: ,,We 
moeten die mensen vragen: waarom heeft u 
zich teruggetrokken? Sommige mensen zijn naar 
een andere gemeenschap overgestapt, maar er 

is ook onvrede. Als de vrees voor besmetting 
met corona minder is geworden, kunnen we 
weer fysiek contact hebben met mensen." 

Religieuze gemeenschappen nemen een aparte 
positie in tijdens de coronapandemie. Het verbod 
op bijeenkomsten geldt vanwege de 

https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronavirussen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symptoom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Longontsteking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldgezondheidsorganisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loon_op_Zand_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronacrisis_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III
https://www.cioweb.nl/
https://www.cioweb.nl/
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grondwettelijke vrijheid op godsdienst niet voor 
hen. Waar theaters en voetbalstadions dicht 
moesten, mochten kerken, moskeeën en 
tempels openblijven. Wel geldt er een advies 
van de Rijksoverheid 'om alle vieringen digitaal 

te houden en fysieke bijeenkomsten tot een 
absoluut minimum te beperken'. Als er dan toch 
fysieke kerkdiensten worden gehouden geldt het 
advies 1,5 meter afstand te bewaren en 
maximaal vijftig mensen toe te laten.   Uit het 
onderzoek onder de kerkleden komt naar voren 
dat maar 29 procent van hen het afgelopen jaar 

fysiek een kerkdienst bijwoonde. Bijna de helft 
(48 procent) van hen vindt het gebrek aan 

fysieke kerkdiensten het grootste religieuze 
gemis in coronatijd. Dat geldt zeker voor 
katholieken, zegt De Korte. ,,Online kun je nu 
eenmaal geen communie ontvangen, dat is een 

offer." Verhoeven noemt de coronapandemie 
'een moeilijke tijd' voor de Nederlandse kerken. 
,,Online gaan was een enorme klus. En we 
vragen ons af: hoe lang duurt dit nog? Mensen 
hebben een grote behoefte om samen te 
komen." Tegelijkertijd geeft 39 procent van de 
ondervraagden aan het wel fijn te vinden als ook 

na de pandemie de mogelijkheid blijft bestaan 
de diensten van hun kerk online te volgen of te 
kunnen terugkijken. Het onderzoek werd 

uitgevoerd vanwege de jaarlijkse actie 
Kerkbalans, waarbij vrijwilligers geld inzamelen 
voor hun kerkgemeenschap. Die inkomsten 
staan onder druk, omdat er twee jaar nauwelijks 

kan worden gecollecteerd tijdens kerkdiensten. 
Wel maakten leden geld over om hun kerk te 
helpen digitaal te gaan en te blijven.  
 
Dinsdag 25 januari 

Nederland versoepelt verder: met ingang van 26 
januari mogen de meeste locaties weer open van 
05:00 tot 22:00 uur; quarantaineregels voor 
scholen worden versoepeld; sportwedstrijden en 
publiek bij sportwedstrijden. 
 
Woensdag 26 januari 
De Protestantse Kerk ondersteunt van harte het 
advies van het CIO (Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken). Het moderamen benadrukt 

nogmaals verantwoordelijk om te gaan met de 
huidige versoepelingen en de basisregels - 
waaronder de 1,5 meter afstand - bij alle 
activiteiten nauwkeurig in acht te nemen .In lijn 
met alle vorige adviezen is het vragen naar een 
coronatoegangsbewijs (CTB) voor erediensten 

en catechese niet wenselijk. Het dragen van 
mondkapjes is niet verplicht, maar het advies is 

om de landelijke richtlijn hierin te volgen. Dat 
wil zeggen het dragen van een mondkapje vanaf 
13 jaar bij verplaatsingen. Voor de rest van de 
kerkelijke activiteiten wordt geadviseerd de 
richtlijnen van de overheid te volgen 

 
 

Dinsdag 15 februari 
Nederland gaat langzaam “van het slot”: 
De eerste stap gaat meteen in en houdt in dat je 
thuis weer zoveel mensen mag ontvangen als je 
wilt. Ook het advies om zoveel mogelijk 

thuiswerken vervalt. Het advies is dan om 
maximaal de helft van de werktijd op kantoor 
door te brengen. 
Op 18 februari volgt de tweede stap. Dan gaan 
alle locaties open tot 01.00 uur. Het dragen van 
een mondkapje en de anderhalvemeterregel 
vervallen dan grotendeels. 

Stap drie is op 25 februari. Dan gelden weer de 
normale openingstijden. En het 

coronatoegangsbewijs vervalt dan op locaties 
waar minder dan 500 mensen binnen zijn. 
Op 15 maart beoordeelt het kabinet onder 
andere de nog geldende mondkapjesplicht in het 

ov, het verplichte testen voor toegang (1G) en 
het thuiswerkadvies. 
 
Woensdag 16 februari 
Het moderamen van PKN Nederland is zeer 
verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen 
beperkende maatregelen meer gelden voor het 

kerkelijk leven. Ds. Marco Batenburg, preses 
generale synode: "Ik hoop en bid dat het 
gemeenteleven weer met enthousiasme wordt 

opgestart. De kerk is niet alleen de plek waar we 
God ontmoeten, maar ook elkaar. De 
geloofsgemeenschap is essentieel voor ons 
geloofsleven." Het moderamen stemt van harte 

in met het advies dat het CIO op 16 
februari heeft gegeven. Wel geeft het 
moderamen als aandachtspunt mee dat het goed 
is om rekening te houden met mensen met een 
kwetsbare gezondheid. Door bijvoorbeeld - net 
als in september 2021 - in de kerk een vak in te 

richten waar mensen nog steeds anderhalve 
meter afstand kunnen houden. Komende zondag 
- 20 februari - gelden nog de huidige 

maatregelen.  
 
Donderdag 24 februari 
Het moderamen van de PKN Nederland is zeer 

verheugd dat er vanaf vrijdag 25 februari geen 
beperkende maatregelen meer gelden voor wat 
betreft aantallen kerkgangers, omdat de 1,5 
meter afstand is komen te vervallen. Ook wordt 
niet langer geadviseerd mondkapjes te dragen 
bij binnenkomst, verplaatsingen en vertrek. De 
Protestantse Kerk in Nederland neemt het 

laatste CIO-advies dan ook van harte over. Ds. 
Batenburg: "Door veel mensen is hier lange tijd 
naar uitgekeken. De kerk is niet alleen de plek 

waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De 
geloofsgemeenschap is essentieel voor ons 
geloofsleven."  

 
 
 
 

https://www.cioweb.nl/einde-aan-beperkende-maatregelen-voor-kerkelijk-leven-vanaf-25-februari-a-s/
https://www.cioweb.nl/einde-aan-beperkende-maatregelen-voor-kerkelijk-leven-vanaf-25-februari-a-s/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-25-januari-2022/
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-25-januari-2022/
https://www.cioweb.nl/beperkingen-voorbij-vanaf-25-februari-a-s-basisregels-blijven-belangrijk/
https://www.cioweb.nl/beperkingen-voorbij-vanaf-25-februari-a-s-basisregels-blijven-belangrijk/
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Woensdag 23 maart 
Ook de laatste maatregelen worden opgeheven, 
zoals geen mondkapjes in het openbaar vervoer. 
Ook het thuiswerkadvies vervalt.  
Wel zijn er de volgende adviezen: 

* Was regelmatig uw handen. 
* Hoest en nies in uw elleboog. 
* Zet ramen open en zorg voor frisse lucht. 
* Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test 
* Haal uw vaccinatie, boosterprik of herhaalprik. 
Hiermee beschermt u uzelf, uw familie, vrienden 
en anderen. 

* En houdt u rekening met de mensen die zich 
zorgen maken over hun eigen gezondheid. 

Bijvoorbeeld omdat ze ouder zijn of heel vaak 
ziek. 
* Hou rekening met elkaar 
* Hou afstand als iemand daar om vraagt. 

* Gaat u naar iemand die zorgen heeft over zijn 
of haar gezondheid? Doe dan eerst een zelftest. 
* En respecteer elkaars keuzes. 
Bijvoorbeeld als iemand ergens een mondkapje 
draagt waar dat niet hoeft. 
 

 
Corona is niet weg. 

Gelukkig werkt vaccineren goed. 
En vaak worden mensen minder ziek door 
corona als ze het al eens hebben gehad. 
 
* Op 21 maart waren er in Nederland 7,5 
miljoen positief geteste personen. Er waren ruim 
21-duizend personen overleden. De werkelijke 

aantallen liggen hoger. Uit de 1ste Coronagolf 
(februari-juni 2020) zijn geen betrouwbare 
cijfers beschikbaar.  
* In Nederland zijn nu 8,9 miljoen mensen 
volledig gevaccineerd (1e + 2e en booster). Ruim 

4 miljoen mensen hebben een 1e en 2e 

vaccinatie gehad. Ruim 0,4 miljoen mensen zijn 
gedeeltelijk gevaccineerd. 
* Wereldwijd waren er op 22 maart 451 miljoen 
positief geteste personen. In totaal waren er 7,6 
miljoen personen overleden.  
* Wereldwijd zijn er nu 4,4 miljard mensen 
volledig gevaccineerd; 57,7% van de totale 

wereldbevolking. 
(Bronnen: Wikipedia, PKN.nl, RIVM.nl, Facebook, 
WHO, diverse landelijke media) 

 

Dovendiensten Delft 

 
Vanaf juni 2021 worden alle dovendiensten 

gehouden in de Vierhovenkerk te Delft. Eind 
augustus 2021 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 ziek is en er kan geen 
vervanger worden gevonden, 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; 

* vrijdagmiddag zal ook via de groepsapp nog 
een oproep worden gedaan; 
* 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 maatregelen 
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; 

* 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; 
* aanwijzingen van de coördinator in de kerk 
moeten altijd worden opgevolgd. 
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Gecombineerde kerkdiensten 
Per 25 februari 2022 zijn vrijwel alle 

maatregelen ter bestrijding van de Corona 
Pandemie komen te vervallen. Bij de meeste 
kerkelijke gemeentes is aanmelden niet meer 
nodig. Toch wil het bestuur van de IC Delfland-
Rotterdam graag weten wie er naar de 
gecombineerde diensten komen. 
 

De procedure is als volgt: 
* 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 of en hoeveel 
kerkgangers van de IC aanwezig mogen zijn; 

* in de week voorafgaande aan de 
gecombineerde kerkdienst krijgen de 
kerkgangers van de IC een email met een 
uitnodiging;  
* 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; 

* Alle op dat moment geldende maatregelen 
moeten worden nageleefd; 
* 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 kerkgangers zich hebben 

aangemeld, 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; de kerkgangers ontvangen een 

email met een link om de kerkdienst online te 

volgen. 

 

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

● op zondag 2 januari 2022 
was er geen kerkdienst 
verzorgd door de IC Delfland-
Rotterdam 

● op zondag 9 januari was er 
een gecombineerde 
kerkdienst in Het Boek te 

Delft. Vanwege de 
lockdownmaatregelen had 
het kerkbestuur bepaald dat 

er geen kerkgangers 
aanwezig mochten zijn. De 
dienst zou wel online worden 
uitgezonden met 

gebarentaaltolk. Vlak voor de dienst waren er 
technische problemen met de beeldverbinding.  
In allerijl werd besloten om via de 
Whatsappgroep de dienst mee te beleven.   
Ds. Ben van der Meulen sprak over Johannes 

1:14-18 en 42-51, “Jezus ontmoeten”. De 
mooiste ontmoetingen in de Bijbel zijn die met 
Jezus. Jezus kent jou al voor de ontmoeting. Zo 
ook de ontmoeting met Natanaël. Het geheim 
van Natanaël is veilig bij Jezus. Jezus kent ons 
en doorgrondt ons.  
● op zondag 16 januari ging Carola Veldhuizen 

voor in de dovendienst te Delft. Zij sprak over 
Mattheüs 4: 1-11, “Verzoeking in de woestijn”. 

Als Jezus zwak is komt de duivel. De duivel 
verdraaid zijn woorden, laat belangrijke dingen 
weg en probeert Jezus te verleiden. Maar het 
lukt hem niet. Jezus houdt vast aan Gods 

woorden. De duivel richt zich ook op ons. Wij 
mogen weten dat wij Gods kinderen zijn en 
zeggen: Ga weg! Bidden is belangrijk. Elkaar 
helpen om Gods woord stand te houden tegen 
de duivel. Wij dienen alleen God! 
● in de dovendienst van zondag 23 januari sprak 
Jan Jongeneel over Mattheus 5: 13-16 en 

Johannes 8:12. Met als thema: “De gelovige is 
zout en licht in deze wereld.” In Jezus’ 
verkondiging noemt Hij de mensen die geloven 

als eerste het zout van deze aarde. Dit omdat dit 
geloofszout bederf in de wereld tegengaat. Als 
tweede noemt Jezus de gelovigen het licht van 
deze wereld. Dit omdat hun geloof de duisternis 

in deze donkere wereld tegengaat. De gelovigen 
kunnen hun geloofszout en hun geloofslicht 
alleen maar laten zien. Omdat ze dit eerst van 
Jezus zelf ontvangen hebben! 
● op zondag 30 januari ging Wolter Smit voor in 
de dovendienst te Delft. Hij sprak over Marcus 

5: 22-24 en 35-43. Over de genezing van het 
dochtertje van Jaïrus. Thema: “Je bent niet 
alleen!” God gebruikt ons om andere mensen te 

helpen. Ook in moeilijke tijden. Ook als je alleen 
bent. In het geloof mag je altijd hulp verwachten 
van God. Wij moeten moed houden. Wees niet 
bang! Jezus gaat mee! Pak Jezus’ hand, dan ben 

je niet alleen! Zo mag je de toekomst zien, van 
Hem die het dochtertje van Jaïrus heeft 
opgewekt. Weet je gedragen. Jezus leidt jou. 
Een klein gebaar, die hand van Jezus! 
● omdat de gebarentaaltolk ziek was en er geen 
vervanging kon worden gevonden, ging de 
gecombineerde kerkdienst op zondag 6 februari 

in de Vierhovenkerk te Delft niet door. 
● ook de gecombineerde kerkdienst op 13 
februari in de Vierhovenkerk te Delft ging niet 

door. Het lukte niet om een gebarentaaltolk te 
vinden voor deze dienst. 
● op zondag 20 februari ging Erika Dibbets voor 

in de dovendienst te Delft. Zij sprak over Marcus 
4: 35-41, over Jezus en de storm op het meer. 
Het thema: “Jezus is ons Anker.” God heeft ons 
nooit een kalme reis beloofd, maar wel een 
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behouden aankomst. Het kan “stormen” in ons 
leven. Hoe die stormen tot bedaren te brengen? 
God geeft houvast. Jezus is ons anker, zijn 
macht is groter dan ons probleem. Jezus geeft 
van binnen rust. De regenboog en het anker zijn 

tekenen van hoop. Ons leven geven in Zijn hand 
en vertrouwen dat we veilig aankomen in Zijn 
Paradijs.  
● op zondag 27 februari sprak Carola Veldhuizen 
in de dovendienst te Delft over Openbaring 12: 
17. Met als thema: ‘Lichtbrengers zijn’.  
“In Openbaring 12 vers 17 staat dat de draak 

(de duivel) woedend is omdat hij de vrouw én 
het Kind niet kan pakken. En dan staat er: ‘Hij 

ging weg om tegen de rest van haar kinderen te 
strijden. Dat zijn de mensen die God 
gehoorzamen en aan de mensen over Jezus 
vertellen.’  

Die kinderen dat zijn wij. Het kwaad is er op uit 
om ons in de duisternis op te slokken. Dat klinkt 
ontmoedigend misschien maar hier ligt ook 
gelijk een mooie opdracht.  
Het Licht van God schijnt feller als het schemerig 
of duister is. Als het licht is zien we het Licht van 
God minder. We denken het minder nodig te 

hebben en letten er minder op.  
paaskaars in kerk, die staat symbool  Neem de

voor het Licht van Jezus. We zien het licht, 

maar het straalt niet ver omdat de ruimte 
verlicht is. Maar wat nou als wij het Licht van de 
paaskaars verspreiden en meenemen de 
donkere wereld in?  

Ook al is het misschien licht in ons leven. We 
moeten ons bewust blijven van Gods Licht en wij 
kunnen dat Licht verspreiden op plekken waar 
het donker is.  
Voor iedereen in de kerk stak ik vanmorgen een 
waxinelichtje aan met de vlam van de 

paaskaars. Terwijl ik de kaarsjes uitdeelde, zong 
de gemeente: ‘Als alles duister is, ontsteek dan 
een lichtend vuur dat nooit meer dooft. Een vuur 

dat nooit meer dooft.’ “ 

 
(Facebook, Carola Veldhuizen Genadetijd,  
27 februari 2022) 

● op zondag 6 maart was er geen kerkdienst 
verzorgd door de IC Delfland-Rotterdam. 
● op zondag 13 maart was er een 
gecombineerde kerkdienst in de Hofkerk te 
Delft. Ds. Dennis Verboom sprak over Johannes 

12: 20-36, “Jezus spreekt over zijn dood”.  Over 
Jezus lijden, sterven en verheerlijking.  

 
Vruchtdragen door te sterven. Uitzien naar vrede 

en recht. Jezus wijst de weg via de graankorrel, 
de vernedering om verhoogd te worden. Ook als 
je het niet meer weet. Je ziet een nieuw begin. 
Een ieder die Jezus volgt mag die koninklijke 
weg gaan. Een nieuwe toekomst. Gods 
koninkrijk is ophanden! 
Ook werd het Heilig Avondmaal gevierd. 

 
● om gezondheidsredenen kon Jan Jongeneel 
niet voorgaan in de dovendienst op 20 maart te 
Delft. Ds. Wim Otte was bereid om deze dienst 
over te nemen. Hij sprak over Johannes 15: 1-

17. Over de wijnstok. Thema: “Samen met Jezus 
zijn wij één plant”. Jezus vergelijkt zichzelf met 
een druivenplant: Hij de stam, wij de takken. De 

druivenplant komt al voor in het Oude 
Testament: na de zondvloed legt Noach een 
wijngaard aan en de verspieders kwamen terug 
met druiventrossen. Zoals een stam de takken 
voedt, zo voedt Jezus ons. Jezus houdt van ons, 
wil onze vriend zijn. Het gaat Hem om de 

vruchten, onze opbrengst. God de Vader geeft 
wat wij nodig hebben omdat wij bij Hem horen! 
● de dovendienst van zondag 27 maart kwam te 
vervallen. Voorganger Wolter Smit zat in 
thuisquarantaine, nadat hij in contact was 

geweest met iemand die positief getest was op 
Corona. 
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Kerkdiensten terugzien 
De kerkdienst van 13 maart 2022 kan worden 

teruggezien op:  
https://www.youtube.com/watch?v=-Ltrf-NonG0 
Uiteraard zolang deze beschikbaar is via 
YouTube of via de website van de kerk. 

 
Kerstviering 

 
Voor het 2de achtereenvolgende jaar kon de 
gezamenlijk Kerstviering van de IC Den Haag, IC 
Zoetermeer en IC Delfland-Rotterdam niet 
doorgaan. Deze zou worden gehouden op 25 
december 2021 in de Koningkerk te Voorburg. 
De voorbereiding waren al in volle gang. Toen 

kwam de lockdown, die op zondag 19 december 
2021 inging. Veel kerkelijke gemeenten besloten 
om alleen nog maar online diensten te houden. 
Of met heel weinig kerkgangers. Op dinsdag 21 
december 2021 werd bekend dat er maar 12 in 
plaats van 30 kerkgangers mochten komen. Via 
Whatsapp hebben de besturen van de 3-IC’s 

besloten om de dienst niet te laten doorgaan. 

Hoe jammer dat ook was.  
 

Kerstgeschenk 
Dit jaar was gekozen voor de bureaukalender 
'PUUR! Goede start'. Deze kalender geeft je elke 
dag een glimlach, een bezinningsmoment of een 

reden om 
dankbaar te 
zijn. Hoe 

kun je je 
dag beter 
beginnen 
dan met 
Gods 

gedachten 
over jou?  

Omdat de 
Kerstviering niet doorging zijn de 
kerstgeschenken persoonlijk bij alle kerkgangers 
van de IC Delfland-Rotterdam bezorgd. 
 

 

 
Let op: Als u een kerkdienst wilt bezoeken 
moet u zich aanmelden.  
3 april – geen dienst verzorgd door IC Delfland-
Rotterdam 
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 Delfland-
Rotterdam 
10 juli - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9),  
Delft (D), W. Smit 
17 juli – geen dienst verzorgd door IC Delfland-
Rotterdam 

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 
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 

https://www.youtube.com/watch?v=-Ltrf-NonG0
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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 

 
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 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: 
> in april 2022 is er geen Bijbelkring  
> donderdag 19 mei 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! 

 

Overleden 
Op 10 december 2021 is overleden op 97-jarige 

leeftijd, Belia Luinstra-van Beest. Zij woonde in 
de Geldershorst te Ede. Zij 
was de weduwe van  Henk 
Luinstra.  
Voordat mw. Luinstra naar 
Ede verhuisde woonde zij in 
Delft. Zij was lid van de 

CGK te Delft. Zij is 
ongeveer 30 jaar geleden 
verhuisd naar Delft. In Delft 

bezocht zij de dovenkerk.   
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Van het Bestuur 

 
Op woensdag 9 februari vergaderde het bestuur 
van de IC Delfland-Rotterdam te Delft. Het was 

fijn om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Er 
stonden veel belangrijke punten op de agenda. 
Zo werd er uitgebreid gesproken over de 
organisatie van de kerkdiensten. Het 
preekrooster van 2022 werd besproken. Ook 
werd er een concept preekrooster voor 2023 

vastgesteld. De financiële zaken werd 

besproken. In mei moet het Jaarverslag 
2020/2021 afgerond zijn. 
De volgende vergadering is op 12 mei 2022 te 
Delft. 

 
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 
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. 

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 

 
22 mei – Mery de Graaf-Conrad  
3 mei – Wieger Pantjes  
16 mei – Riek Vonk-Zuidema  
23 juni – Dinant Poortman  
Van harte gefeliciteerd!  

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

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

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

 

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

 
 

 
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: 
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…”. 
 

Vanaf 18 maart is een overdenking te zien van 
ds. Kees Smit. Het gaat over de Bruiloft te Kana, 
uit Johannes 2. 
Vanaf 16 april (Pasen) is er een overdenking te 
zien van ds. Jan Swager (Nederlands met 
Gebaren). Het thema is: “Je hoeft niet bang te 
zijn”, naar aanleiding van Mattheus 28: 1-10. 

Vanaf 13 mei is er een overdenking te zien van 
ds. Jan Swager (Nederlands met Gebaren). Het 
thema is “Verrijzenis”, naar aanleiding van 1 
Korintiërs 15: 19-26 en het schilderij 
“Verrijzenis” van Jeltje Hoogenkamp. 
Vanaf 3 juni (Pinksteren) is er een overdenking 

van Hendrik Stevens (Nederlandse Gebarentaal). 
Het thema is: “Geest vol leven!”, naar aanleiding 
van Johannes 7:37-39. 
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/preken-
met-gebaren/ vindt u preken met gebaren. In 
samenwerking met dovenpastor Carola 

veldhuizen zijn een aantal preken met gebaren 
opgenomen 

 

 
 

 
 

http://www.doofenkerk.nl/
https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/
https://opkijken.nl/preken-met-gebaren/
https://opkijken.nl/preken-met-gebaren/
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Landelijke Contactdag 2021  
“Opnieuw een bericht over de 

uitgestelde landelijke contactdag 
2021 van het IDP. Helaas zal het 
ook op 2 april niet doorgaan. Nu 
wordt het waarschijnlijk zaterdag 

12 november 2022. Dat is de tweede zaterdag in 
november. Op die zaterdag is altijd de landelijke 
contactdag. De locatie en het programma 

worden later bekend. Op het programma staat in 
ieder geval het onderwerp Beeldende taal, met 
workshops.  
(Nieuwsbrief IDP, 2022-01) 
 

Landelijke Contactdag 2022  
“Het IDP kan jullie een datum meedelen voor de 
landelijke contactdag. Die moesten we vorig jaar 
uitstellen vanwege corona. Toen zouden we het 
in april doen. Maar ook dat ging niet door. 
Dat was een teleurstelling voor iedereen. 
Nu is de nieuwe datum zaterdag 12 november 
2022, zo de Here wil. 

Dat is de tweede zaterdag in november, die 
zaterdag is de vaste dag voor de contactdag. 
De contactdag zal in de Regenboogkerk in 
Hilversum worden gehouden. Adres: 
Nassaulaan 22 in Hilversum. 

Het hoofdonderwerp blijft: Beeldende taal. De 

groep De zevende hemel zal workshops geven. 
Naast het hoofdonderwerp zullen er andere 
onderwerpen zijn. Welke onderwerpen dat zijn 
en hoe we dat gaan doen, daarover kan ik nog 
niets vertellen. Ook zal het gebarenkoor 
optreden. Een kleine commissie is druk bezig om 
alles goed te regelen. Wij hopen dat iedereen die 

in november 2021 wilde komen straks ook kan 
komen. Dat waren heel veel mensen. 
Daar hebben we aan gemerkt dat velen het 
Dovenpastoraat belangrijk vinden en echt 
meeleven. Dat vinden we heel fijn. 
Je hoeft je nu nog niet op te geven. Dat is nog 

wat vroeg. Na de zomer is het hele programma 

bekend. Dan sturen we dat toe met daarbij de 
uitnodiging om je op te geven. 
Je kunt wel alvast de datum noteren.” 
(email 17-03-2022 - Wout Scherff 
namens de taakgroep ICs van het IDP) 

 

Regioavonden  
“Het was de bedoeling om eenmaal per twee 
jaar contact te hebben met alle zestien IC’s. 
Door corona is daar de afgelopen twee jaar niets 
van terechtgekomen. Van onze kant is er wel 
steeds de behoefte geweest om fysiek contact 

met elkaar te hebben. Na dit uitstel wilden we in 

korte tijd alle IC’s ontmoeten. Vandaar dat we 
hebben besloten om in januari en februari vier 
regionale bijeenkomsten met de IC’s te 
organiseren en daar in gesprek te gaan met 
elkaar. Het doel was en is om elkaar beter te 
leren kennen en aan de weet te komen wat er 

over en weer leeft waar het gaat over het 
Dovenpastoraat. Inmiddels zijn er drie geweest 
17-01 in Leerdam voor de regio West 25-01 in 
Utrecht voor de regio Midden 15-02 in Assen 
voor de regio Noord. De geplande bijeenkomst 

in Nunspeet voor de regio Oost is uitgesteld naar 
15-03. Een impressie van de drie gehouden 
bijeenkomsten, die overigens alle drie redelijk 
tot goed zijn bezocht. In Utrecht en Assen 
bestond de mogelijkheid digitaal aan te sluiten 
en daarvan is door een beperkt aantal mensen 
gebruik gemaakt. Met elkaar hebben we na de 

opening en de kennismaking gesproken over 
onze basisactiviteiten zoals de dovendiensten en 

de gecombineerde diensten. De taakgroep heeft 
de vraag gesteld in hoeverre dove mensen bij 
deze diensten worden betrokken. Wordt de 
mening van doven gevraagd hoe zij diensten 

hebben ervaren? Het pastoraat zelf kwam ook 
ter sprake, bij wie ligt de 
eindverantwoordelijkheid voor het pastoraat, bij 
de aangesloten kerken of bij de IC’s? Dezelfde 
vraag hebben we gesteld waar het gaat om 
catechese en Bijbelkringen. Een punt van zorg is 
de betrokkenheid van jongeren bij de diensten, 

hoe bereiken we hen? En wat vindt men, moeten 
voorgangers zelf de gebarentaal gebruiken? Na 
de pauze hebben we gesproken over de tijd, dat 

mensen bestuurslid zijn van een IC, hanteren zij 
een rooster van aftreden? Een dezer dagen 
wordt een enquête uitgezet onder de kerken van 
de kerkgenootschappen die deel uitmaken van 

het IDP om aan de weet te komen b.v. de relatie 
tussen deze kerken en de IC’s. En kennen zij 
hun dove gemeenteleden? Tot slot was er 
aandacht voor onze website en de IDP-app, 
ontwikkelingen die niet stilstaan. Wanneer de 
bijeenkomst in Nunspeet is geweest gaan we 

onze aandacht richten op die onderwerpen 
waarin wij als Taakgroep misschien iets kunnen 
betekenen voor de IC’s. De verschillende 

onderwerpen zijn verdeeld onder de vier leden 
van onze Taakgroep. We kiezen alle vier twee 
personen om met hen van gedachten te wisselen 
over de diverse thema’s en zo mogelijk 

aanbevelingen te doen over de besproken 
onderwerpen en de ervaren knelpunten Na 15 
maart gaan we hiermee aan de slag en zo half 
april hopen we als Taakgroep met onze reactie 
naar buiten te komen, in ieder geval richting 
IC’s. U hoort dus binnenkort weer van ons. Arie 
Slob, voorzitter Taakgroep IC’s” 
(Nieuwsbrief IDP - 2021-04) 

 

Studie van Hendrik Stevens  
Voor de registratie als kerkelijk werker in de PKN 
moest Hendrik een extra studie volgen. De 

studie heet ‘Kerk In Uitvoering’. Op 4 februari 
heeft hij zijn studieverslag ingeleverd. Nu moet 
hij wachten op de beoordeling van zijn 
docenten. 
(Nieuwsbrief IDP - 2021-04) 
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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. 

 
 

 
 

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) 

 

Jubileum 
Ds. A.D. (Dinant) Poortman herdacht op 6 

december 2021 dat 

hij veertig jaar 
geleden in de 
hervormde 

gemeente van 
Echteld tot predikant 
werd bevestigd.  
Arend Dinant 
Poortman werd op 
23 juni 1946 in 

Rijssen geboren. 
Voor zijn predikantschap werkte hij als 
psychiatrisch verpleegkundige. Na Echteld ging 
hij naar Noord-Oost Friesland, naar de gemeente 
Wijnjeterp-Duurswoude. Ds., Poortman stond 

van 1990 tot zijn vervroegde emeritaat in 2000 
in Nieuwe-Stadskanaal. In die tijd was hij docent 

aan de cursus Theologische Vorming 
Gemeenteleden in Sebaldeburen en Onstwedde. 
Van 2002 tot 2012 was ds. Poortman geestelijk 
verzorger van het zorgcentrum De Gelderhorst 

in Ede. Hij was ook nauw betrokken bij het 
interkerkelijk Dovenpastoraat. 
(Reformatorisch Dagblad, 6 december 2021) 

 
Vertalen in gebarentaal (1) 
Een bijzonder nieuw project is gestart! In 
Zuidoost-Azië wordt in twee gebarentalen 

gewerkt aan een Bijbelvertaling. Hert 
vertaalwerk wordt in het geheim uitgevoerd, 
daarom nomen we de namen van het land en de 
gebarentalen niet. 
Er zijn ruim 40.000 dove mensen die deze twee 
gebarentalen speken. Velen van hen volgen de 

traditionele religie van hun familieleden, maar 

begrijpen eigenlijk niet precies wat die inhoudt. 
Inmiddels zijn er vijftien dovenkerken met in het 
totaal zo’n 1.200 leden. Zij verlangen naar Gods 
Woord in hun eigen taal. Het vertaalteam werkt 
aan de vertaling van 17 Bijbelverhalen. Die 
worden gebruikt in kerkdiensten en voor 
evangelisatie. Het vertalen van de Bijbel in 

gebarentaal is een ingewikkeld en tijdrovend 
proces. De hele vertaling moet worden 
opgenomen op video. Daarna wordt de vertaling 
inhoudelijk gecontroleerd en onderzocht op 
begrijpelijkheid voor de doven. Als daar wijzigen 
uit voortkomen, moet de vertaling aangepast en 

de video (gedeeltelijk) opnieuw opgenomen 
worden. Het vertaalteam in Azië is ontzettend 
gemotiveerd, ze werken hard om Gods Woord 
beschikbaar te maken. 
(Wycliffe Nieuws, nr. 1 januari 2022) 

 
Vertalen in gebarentaal (2) 
Uiko Yano is een jonge dove vrouw uit Japan. Zij 
is één van de ruim 252.000 doven in Japan. 

Slechts 1,5% daarvan is Christen. Veel van hen 
begrijpen de Bijbel niet in het geschreven 
Japans. Daarom werkt Uiko, in een vijfkoppig 
team, hard aan een vertaling van de Bijbel in de 

Japanse gebarentaal. Dove mensen hebben een 
Bijbel nodig in gebarentaal om God te leren 
kennen. Uiko vertelt: “We hebben nog een lange 

weg te gaan voordat de hele Bijbel complet is 
vertaald. Maar we zijn blij met elke stap die we 
zetten en met elk deel van Gods Woord dat we 
kunnen publiceren. Mijn motivatie om de Bijbel 
beschikbaar te maken voor andere doven blijft 
groeien. Het maakt niet uit wie je bent, waar je 
woont of welke taal je spreekt: iedereen heeft 

het recht om het Woord van God te kennen!” 
(Wycliffe Nieuws, nr. 2 maart 2022) 
 

Psalm 23 populaire Bijbeltekst 
“Liefde”, “licht” en “vrede ”zijn voor het 3de jaar 
op rij de meest gebruikte zoekwoorden van 

digitale Bijbellezeraars. En Psalm 23 is de 
populairste Bijbeltekst. Dat blijkt het 
jaaroverzicht van bijbelplatform Debijbel.nl van 
het Nederlands Vlaams Bijbelgenootshap (NBG). 
“Bijbellezers zijn op zoek naar positieve 

mailto:jjspeijer-brouwer@solconmail.nl
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inspiratie,” zegt NGT-directeur Rieuwerd 
Buitenwerf. “In de top 7 van meest gebruikte 
zoekwoorden staan naast de bovengenoemde 
zoekwoorden drie “hoop”, “wijsheid” en 
“vertrouwen”. Verder die je – bijvoorbeeld aan 

de meest gelezen blogs – dat mensen een weg 
zoeken in de Coronacrisis.” 
(EO Visie) 

 

Meeste Nederlanders niet 
gelovig 
Meer dan de helft (55%) van de Nederlanders 
van 15 jaar of ouder is niet gelovig. Dat staat in 

de nieuwste editie van “Nederland in cijfers” van 

het CBS. In 2020 rekende 20% van de 
Nederlanders zicht tot de Rooms-Katholieke 
Kerk, 14% was Protestants, 5% moslim en 5% 
behoorde tot een andere religieuze groep. Het 
aandeel Nederlanders van 15 jaar of ouder dat 
regelmatig een religieuze dienst bijwoont, nam 
ook af. In 2012 ging 17% van de 15-plussers 

regelmatig naar een dienst, in 2020 was dit nog 
14% 
(EO Visie- nr. 2021-51) 

 

112NL-app  
Onlangs is de 112NL app in de lucht gegaan 

door de politie. Handig? Dovenschap is van 
mening dat deze app nog niet werkt voor doven 
en zwaar slechthorenden.  

Dit omdat de 
chatfunctie van de 

app niet optimaal 
werkt. Stel dat je 
wilt bellen of 
sms’en naar 112, 
kan de chat 
blokkeren 
waardoor het niet 

lukt. Dat is niet 
prettig en kan ook 

gevaarlijk zijn. De 
politie heeft 
Dovenschap een 
lijst aangeleverd 
met mobiele 

telefoons die wel 
goed werken met de chatfunctie van de 112 
app. De andere mobiele telefoons, die nog niet 
werken, staan dan ook niet op die lijst. De politie 
onderzoekt deze mobielen en zodra ook zij goed 
werken worden ze op die lijst geplaatst. 

Controleer dus even bij: Link naar website 
Landelijke Meldkamer Vraag 22 van deze lijst 

gaat over de lijst met mobiele telefoons. 
(NCBD Bondsblad, februari 2022) 

 

Leefuren-kaders  
Sinds dit jaar (2022) heeft UWV nieuwe regels 
opgezet over het toekennen van extra uren, en 
dat doven in bepaalde situaties geen uren 

krijgen. Veel mensen hebben Dovenschap 
gemaild dat ze het niet eerlijk vinden, dat ze 
bezorgd en boos zijn. Ze voelen zich beperkt in 
hun keuzes en hebben het gevoel dat ze niet 
mee kunnen doen in de maatschappij. 

Dovenschap is ook niet blij met deze 
ontwikkelingen en gaat zich over verdere 
stappen beraden. Als jullie zorgen of problemen 
met tolkvoorzieningen hebben, mail Dovenschap 
dan even! (info@dovenschap.nl) 
(NCBD Bondsblad, februari 2022) 
 

Verkiezingen 
Op 14, 15 en 16 maart waren er verkiezingen 

voor de Gemeenteraad. 
In de gemeente 
Renswoude stond 

Carola Veldhuizen 
(sinds 2018 in de 
Gemeenteraad) 
kandidaat voor de 
Christen Unie (CU), op 
plek 2. Bij de 
verkiezingen in 2018 

was de CU de grootste partij geworden met 4 
zetels. Bij de afgelopen verkiezingen haalde de 
CU 2 zetels. Dat betekend dat Carola ook de 

komend 4 jaar in de Gemeenteraad zit. 
(website Gemeente Renswoude)  
 

The Passion 

 
Dit jaar zendt KRO-NCRV het grootste muzikale 
paasevenement live vanuit Doetinchem op Witte 

Donderdag 14 april uit. In de twaalfde editie 
van The Passion staat het thema ‘Alles komt 
goed?!’ centraal, waarbij wordt ingehaakt op 
herkenbare maatschappelijke onderwerpen. De 

afgelopen edities stonden in het teken van 
onzekerheid in coronatijd, in de komende editie 
wil KRO-NCRV met het thema ‘Alles komt 
goed?!’ bovenal hoop en inspiratie bieden. Het 
traditionele paasverhaal blijft bij KRO-NCRV in 
ere, maar er komen in deze editie, in de 

vernieuwde vertelling, een aantal verrassingen. 
Om het paasverhaal voor iedereen toegankelijk 
te maken, wordt gekozen voor een gevarieerde 
cast en muziek hits. Daarnaast wordt ook de 

komende editie weer voorzien van 
audiodescriptie en een gebarentolk. 
(website KRO-NCRV) 
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Bijbeldag 2022 
Op zaterdag 12 maart 2022 was de 

landelijke Bijbeldag. Het thema was: Gods 
Schepping. Deze dag werd online aangeboden. 
1 Eerst kon een ieder thuis een programma  
volgen, via de website van het IDP. Vanaf 9 uur 
‘s morgens kon het programma worden 
te bekijken.  
2 Daarna was er een online After Talk: Samen 

online even over het thema napraten. Deze After 
Talk was van 1 tot 2 uur ’s middags. 
Mocht je op 12 maart verhinderd zijn geweest 
dan bent, dan kunt je later het programma nog 
bekijken. Dat kan via deze 

link: https://www.doofenkerk.nl/landelijke-
bijbeldag-2022  
 

NCBD 
 
De NCBD, opgericht op 2 mei 
1940, is een landelijke 

organisatie van en voor 
christelijke doven. 
Agenda 2022: 
19 maart - ALV in Oldebroek  

14 mei  - Bondsdag in Alphen aan den Rijn  
14 juni  - Excursie in Zutphen 
(NCBD, februari 2022) 

 

Platform Dove Christenen 

“Helaas kregen we bericht 
van NPV dat de 
netwerkbijeenkomst 11 
maart 2022 over  “Orgaan 
donatie -een kwetsbaar 
onderwerp” niet door kan 

gaan. Door de omstandigheden is de spreker 
mevr. Rineke Heij voorlopig niet in staat een 
lezing te houden.” 
(Jacqueline Hoek - Werkgroep Lid Platform Dove 
Christenen – 24 februari 2022) 

 

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. Bijna Pasen... In deze periode 
mogen we bedenken en ons bewust worden wat 

Jezus voor ons heeft gedaan. Hij heeft zijn leven 
gegeven voor ons. Alle verdriet, eenzaamheid, 

pijn, ziekte, teleurstellingen heeft hij op zich 
genomen en gedragen. Wij zijn gered door wat 
Jezus deed en mogen leven. Dat vervult ons met 

een gevoel van nederigheid en dankbaarheid. 
Het bemoedigt ons als we zien dat in deze 
wereld waar zoveel lijden en ellende is, God nog 
altijd aan het werk is en er ook mooie dingen 
gebeuren. God laat niet los wat Zijn hand begon. 

Hij laat ons doven niet los. Hij laat DCF niet los. 
Laten we blijven bidden en ontdekken wat de 
Heer door ons heen wil laten zien en doen.” 
Agenda 2022: 
15 - 18 april - Weekend DCF Youth 
12 mei - Online bidden NGT 
2 juli 2022 - Dag voor dove vrouwen 

28 - 30 oktober 2022 - DCF Weekend 
(Nieuwsbrief DCF – maart 2022) 

 

Bijbels Cryptogram 
In het Lijdensevangelie komen personen voor 

die geen naam hebben. Toch spelen zij een 
belangrijke rol. Hieronder de beschrijvingen. 
Oplossingen elders in deze Nieuwsbrief. 
1. Werd hij doof na deze uithaal? 
2. Zij hoorden dat Petrus niet uit deze streek 
kwam. 

3. In een droom had zij veel geleden om Jezus. 
4. Bij hem thuis werd de laatste maaltijd 
gevierd. 
5. Speelden zij een kansspel om kleding? 

6. Zij kochten een akker als begraafplaats. 
 

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! 

 

Volgende nieuwsbrief 

Copy voor de volgende Nieuwsbrief (Zomer 
2022) graag opsturen voor 1 juni 2022 aan 

pjajaarsma67@hotmail.com 
 
Antwoorden Cryptogram 
1. dienaar van de hogepriester (Mattheus 26:51) 2. 
omstanders in de binnenplaats (Mattheus 26:73) 3. 
vrouw van Pilatus (Mattheus 27:19) 4. een man in de 
stad (Mattheus 26:18) 5. de soldaten (Mattheus 27:35) 
6. hogepriesters (Mattheus 27: 7) 
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https://dcf-nl.us12.list-manage.com/track/click?u=ccc9841a30967d9a6262d41a9&id=cd3b5074ad&e=de641393a2
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