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Interkerkelijk Commissie Delfland-Rotterdam voor Pastorale Verzorging van Doven 

 

Samenstelling Bestuur IC Delfland-Rotterdam      
Voorzitter: Anton Broos abrooscz@outlook.com 06-51436194 

Secretaris: Pier Jaarsma pjajaarsma67@hotmail.com 06-42501523 

Penningmeester: Peter Plugers p.plugers@hetnet.nl 015-2620868 

Lid: Rob Wisse Rwisse219@gmail.com 06-33561940 

 Vacant   
Adviseur vanuit IDP: Wim Otte w.otte@protestantsekerk.nl  06-34185713 

 

 

Van de redactie 
Voor u ligt de Zomer 2022 van de Nieuwsbrief 
van de IC Delfland-Rotterdam.  
Op dit moment zijn er nog veel zorgen. De 
Coronapandemie is nog niet voorbij. De laatste 

weken stijgt het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames. Een aantal ziekenhuizen 
gaat weer maatregelen nemen. Zoals 

mondkapjesplicht. Ook is er nog een oorlog in 
Europa gaande. Rusland en Oekraïne zijn nog 
steeds in oorlog met elkaar. Dat zorgt voor 
onrust. En stijgende energie- en voedselprijzen. 
Veel mensen hebben hierdoor grote zorgen. 
Miljoenen Oekraïners zijn gevlucht. Ook naar 
Nederland. Onder hen ook dove mensen. Zoals 

we kunnen lezen o.a. op de facebookpagina van 
Swedoro uit Rotterdam. We hopen en bidden dat 
er snel vrede mag zijn. 
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier 

en een goede zomer toe. 
(Pier Jaarsma) 

 
 
 
 
 
 

Overdenking 
Het Koninkrijk der Hemelen is ook gelijk aan een 

net. (Mattheüs 13:47-20) 
 

Het gaat in deze gelijkenis over de tijd van 
verzameling en de tijd van afzondering. Eerst 
over de tijd van verzameling. Nee, de vissers 
van het Koninkrijk vissen niet met een klein 

schepnetje, maar met een sleepnet met een 
grote opening. De uitnodiging die van het 
Evangelie uitgaat, is ruim. Eenieder die het 
hoort, wordt genodigd om redding te vinden bij 
Christus. U ook! Er is plek genoeg. 
Ook het “adres” is ruim. De plek waar gevist 
moet worden, is de zee, dat is de wereld. Het 

Evangelie moet verkondigd worden aan alle 
creaturen, zonder onderscheid (zie ook Markus 

16:14-20). Zo wordt het net door de wereld 
gehaald en allerlei soorten komen samen in het 
net. Het gaat hier om een veelheid van soorten. 
Wanneer we de inhoud van het net van het 
Koninkrijk van God hier op aarde bekijken, zien 

we een bonte verzameling. Mensen van allerlei 
snit, geroepen om in liefde samen te leven 
binnen die ene Gemeente. Het is immers de tijd 
van de verzameling! 
(Een handvol Koren 2022 – Prop. J.J. van der Meulen – 
Genemuiden) 

 

     
 

Contactadres: Pier Jaarsma:  pjajaarsma67@hotmail.com   
 

Bankrekening: NL10ABNA0478257910     t.n.v. IC Delfland-Rotterdam 
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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. 
 
De ziekte werd voor het eerst vastgesteld in 
november 2049 in de Chinese miljoenenstad  
Wuhan, de hoofdstad van de Chinese 
provincie Hubei, bij patiënten met een 

longontsteking zonder aanwijsbare oorzaak. Het 
was dokter Li Wenliang die op 30 december 
2019 vergeefs de autoriteiten waarschuwde dat 
een epidemie dreigde. Vervolgens verspreidde 
de ziekte zich razendsnel door de afwezigheid 

van immuniteit onder de plaatselijke bevolking 
en doordat veel internationale reizigers vanuit 

Wuhan het virus mee naar huis namen. 
 
Op 11 maart 2020 maakte de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend 
dat er officieel sprake was van een pandemie.  
Verwacht wordt dat het virus zal blijven 
circuleren en dus een endemisch karakter krijgt 

 
Het maatschappelijke leven in een aanzienlijk 
deel van de wereld kwam de afgelopen 2 jaar 
meerdere keren 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. 
 
 
 
 

 
Geschiedenisverloop in Nederland: 
» 14 maart–5 september 2020: 1ste Golf en 
lockdown 
» 6 september–14 december 2020:2de Golf en 

lockdown 
» 15 december 2020–4 juni 2021: Harde 
lockdown, Avondklok, 3de Golf en Vaccinatie 
» 5 juni-27 november 2021: Versoepelingen en 
4de Golf 
» 28 november-31 december 2021: 
Avondlockdown 

» 1 januari 2022–17 april: 5de Golf, 
Versoepelingen en 2de Omikrongolf 

» 17 april–7 juni: 
Er is oorlog in Oekraïne, de prijzen stijgen. 
Nieuws over corona is er bijna niet meer. Het 
gewone leven is teruggekeerd. Maar in het 

dagelijks leven zijn er wel mensen die ziek zijn. 
Het RIVM stopt met de weekendcijfers en de 
GGD test alleen bij uitzonderingen. Er wordt 
nauwelijks nog gevaccineerd. Ook worden er 
weinig tests uitgevoerd. Op de IC daalt het 
aantal patiënten tot 19 personen. Deskundigen 
waarschuwen wel voor een mogelijke nieuwe 

opleving van het virus.  
» 7 juni-heden: 
Het aantal vastgesteld besmettingen is in één 

week toegenomen met 64%. Volgens het RIVM 
stijgt het aantal besmettingen wel erg snel. Het 
begin van een nieuwe coronagolf, met nieuwe 
sub varianten. Die verspreiden zich sneller, maar 

zijn meestal minder ziekmakend. 
 
Woensdag 23 maart 
Ook de laatste maatregelen worden opgeheven, 
zoals geen mondkapjes in het openbaar vervoer. 
Ook het thuiswerkadvies vervalt.  

 
Woensdag 11 mei 
Na corona lijkt het nog stiller te zijn in de 

kerken. Maar veel kerkgangers kijken (wel) 
online. Kerken die voorheen op 100 mensen 
zaten, ontvangen er nu zo’n 80. Diaken André 
van Aarle uit Langeraar merkt op: “We merken 

dat de bezetting nog niet is wat we hadden. Het 
is geen kaalslag, we hopen dat het op 
natuurlijke wijze weer aantrekt.” Een groep die 
de ene week wel naar de kerk komt en de 
andere week niet, geeft ook zorgen. Ds. Joost 
Schelling van de Kruiskerk uit Woerden: “Wat 
betekent dat voor de saamhorigheid en voor de 

vrijwilligers? Met de organist ben ik de enige 
professional. Hoe houd je de vrijwilligers 
gemotiveerd? Ben je bereid om te bedenken wat 

je, naast comfort, kunt betekenen om de lofzang 
gaande te houden? Het kan anders zomaar zijn 
dat je thuisblijft en denkt: de rest regelt het 

wel!” 
(uit Algemeen Dagblad, 11 mei 2022) 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronavirussen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Miljoenenstad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hubei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Li_Wenliang
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epidemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afweer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandemie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endemie_(geneeskunde)
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
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Vrijdag 13 mei 
Zo’n 26 miljoen Amerikanen zijn tijdens de 
coronapandemie vrijwel of geheel gestopt met 
het lezen van de Bijbel. Dat blijkt uit het nieuwe 
State of the Bible-rapport. Het percentage 

Bijbellezers lag in 2021 op 50% en is nu gedaald 
naar 39%. Volgens het onderzoek doet de daling 
zich niet alleen voor bij lezers die af en toe de 
Bijbel pakken, maar ook bij trouwe Bijbellezers. 
Voor de pandemie las 14% van de Amerikanen 
dagelijks uit de Bijbel, dat is nu ongeveer 10%. 
De daling hang waarschijnlijk samen met de 

afname van kerkbezoek tijdens de pandemie. 
(EO Visie, 2022-19) 

 
Er zijn momenteel geen Overheidsmaatregelen 
van kracht. 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 juni waren er in Nederland 8,13 miljoen 
positief geteste personen. Er waren ruim 22-
duizend personen overleden. De werkelijke 
aantallen liggen hoger. Uit de 1ste Coronagolf 
(februari-juni 2020) zijn geen betrouwbare 

cijfers beschikbaar.  
* In Nederland zijn nu 12 miljoen mensen 
volledig gevaccineerd (=68,7% van de 
bevolking).  
* Wereldwijd waren er op 21 juni 541 miljoen 

positief geteste personen. In totaal waren er 
6,32 miljoen personen overleden.  

* Wereldwijd zijn er nu 4,8 miljard mensen 
volledig gevaccineerd; 61,2% 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 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 via de 
Whatsappgroep een uitnodiging;  
* zonder voorafgaande aanmelding is het niet 
mogelijk om naar een dovendienst te gaan; 

* na vrijdagavond 18.00 uur is aanmelding niet 
meer mogelijk; 
* de linker ingang van de kerk moet worden 
gebruikt om binnen te komen; 

* er is collecte door middel van het rondgaan 
van collectezakken; 

* er is koffiedrinken na afloop; 
* aanwijzingen van de coördinator in de kerk 
moeten altijd worden opgevolgd. 

 

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. 
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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; 
* koffiedrinken na afloop is afhankelijk of de 

kerkelijke gemeente dit 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 3 april was er geen kerkdienst 
verzorgd door de IC Delfland-Rotterdam 
● op zondag 10 april was er een gecombineerde 
kerkdienst in de Oude Kerk te Naaldwijk. In 
verband met een medische ingreep kon ds. 
Neeltje Reijnders niet voorgaan. Mw. Maria 
Opgelder verving haar.  

 
Zij sprak over Psalm 91. Onze wereld wordt 

geteisterd door de oorlog in Oekraïne. We 
helpen waar we kunnen. Er is angst. Maar er is 

beschutting bij de Allerhoogste. Op U vertrouw 
ik Heer! Hij is onze Hoop en Levenskracht. 
● op zondag 17 april (Paaszondag) was er een 
dovendienst in Delft. Carola Veldhuizen zou 
voorgaan, maar was verhinderd. Ds. Dinant 

Poortman was bereid om de dienst over te 
nemen. Hij sprak over Marcus 16:1-8. Thema: 

“Paaslicht over het graf”. Licht schijnt over het 
lege graf. De Heer is opgestaan. Hij die leeft en 
regeert! De dood kon Hem niet vasthouden. 
Alles wordt anders. Geloof in Hem! Laat het licht 
schijnen over deze wereld. Ook in ons eigen 

leven! Hij zal ook ons opwekken, om eeuwig bij 
Hem te zijn! 
● op zondag 24 april ging ds. Dinant Poortman 
voor in de dovendienst te Delft. Hij sprak over 
Johannes 20:19-23. Thema: “Jezus Leeft!”. De 
morgen van blijdschap is gekomen. Durven wij 
te leven vanuit dit Evangelie? Jezus verandert 

ons leven! Jezus verkondigt vrede! Aanvaard dit 
woord! Wij hebben een machtige Heiland. Laten 

wij dit verkondigen in deze wereld. 
● op 1 mei was er een gecombineerde dienst in 
de Dorpskerk te Poortugaal. Dovenpastor ds. 
Kees Smit ging voor. 

 
Hij sprak over Lucas 9: 57-62, het volgen van 

Jezus. Thema: “In Jezus geloven, waarom?”. 
Deze reis gaat verder dan deze aarde. Jouw 
echte Thuis is bij God. Deze reis begint vandaag. 
Wordt een bron van geluk voor de ander. Deze 
reis boek jezelf! Familie is belangrijk, maar 
Jezus volgen is ook erg belangrijk! God geeft jou 
een eigen plek! 

● de gecombineerde kerkdienst in de Marcuskerk 
te Delft op zondag 8 mei ging niet door. Er was 
niet op tijd een gebarentaaltolk beschikbaar. 
● op zondag 15 mei ging Jan Jongeneel voor in 

de dovendienst te Delft. Het ging over de 7 
verschijningen van Jezus tussen Zijn Opstanding 

en Zijn Hemelvaart. Het thema: “Geloven in 
Jezus Opstanding uit de dood kan moeilijk zijn”. 
Veel mensen geloofden toen niet dat Jezus was 
verschenen. Onze opdracht is: wees gelovig! 
Geloof is vertrouwen en overgave aan God. Dit 
geloof opent de weg naar de eeuwige toekomst. 
● op zondag 22 mei ging Wolter Smit voor in de 

dovendienst te Delft. Hij sprak over Johannes 
13. Over de Hemelvaart van Jezus. 
● op zondag 29 mei ging Carola Veldhuizen voor 
in een dovendienst te Delft. Zij sprak over 
Markus 5: 22-34, over de bloedvloeiende vrouw. 

Het thema: “Jouw Verhaal”. De bloedvloeiende 
vrouw heeft een ontmoeting met Jezus. Maar 

wat gebeurt er daarna? Niet alles wordt 
opgeschreven, maar het verhaal gaat door. 
Jezus geeft haar een identiteit: ze wordt dochter 
genoemd. De vrouw wordt kwetsbaar. Het 
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stormt in haar leven. Ze ontdekt dat een klein 
moment van groot geloof, haar leven op de kop 
zet! En dat geldt ook voor ons. God is er altijd, 
ook als je Hem niet ziet of ervaart. Blijf 
vasthouden, zoeken, ook in het midden van de 

stormen van je leven. Hij blijft bij je! 

 
(foto van Facebook – Genadetijd) 

● op zondag 5 juni (1ste Pinksterdag) ging ds. 
Johan Tekelenburg voor in de gecombineerde 
kerkdienst in de Hervormde Kerk te Monster. Hij 
sprak over Handelingen 2: 1-22 en 36-38. 
Thema: “Diepgeraakt!” Soms kun je diepgeraakt 

worden door een gebeurtenis of opmerking. 
Heeft God jou wel eens diepgeraakt? 
Bijvoorbeeld door een Bijbeltekst? Op het 1ste  
Pinksterfeest werden de apostelen geraakt door 
de Heilige Geest. God had hun hart geraakt. God 
weet de weg naar ons hart. De liefde van God 
kan je hart diep raken. Wat moeten wij doen? 

Bekeer u! Schuld belijden! Breken met de zonde. 
Lees de Bijbel! En kies voor Christus als de 

Allerhoogste! 
● op 12 juni ging Erika Dibbets voor in de 
gecombineerde kerkdienst in de Dorpskerk te 
Schipluiden. Ook werd het Heilig Avondmaal 
gevierd. 

 
Zij sprak over Johannes 16:12-15, over het werk 
van de Trooster. De Heilige drie-eenheid: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. De wereld van God is 
voor ons onbegrijpelijk. Toch mogen we iets 

daarvan ervaren in het Heilig Avondmaal. Om te 
zien en te voelen van Gods aanwezigheid. De 
Heilige Geest helpt ons om God te begrijpen. Wij 
mogen het Licht van God doorgeven. 
● de dovendienst op 19 juni te Delft ging niet 

door. Er waren te weinig aanmeldingen. In goed 
overleg met voorganger Jan Jongeneel is 
besloten om de dienst niet te laten doorgaan. 
● op zondag 26 juni ging Carola Veldhuizen voor 
in de dovendienst te Delft. Zij sprak over 
Mattheus 25: 34-39, de 7 werken van 
Barmhartigheid. Het thema: ”Hongerig”. Veel 

verhalen in de Bijbel gaan over eten. Eten speelt 
een belangrijke rol. Als je honger hebt kun je je 

leven omgooien. Voedsel is ook een 
machtsmiddel geworden. Ook vandaag zien we 
mensen met honger. Er zijn voedselbanken. 
Jezus zegt: “Wat je voor een ander hebt gedaan, 

heb je voor mij gedaan”. Wie is die ander? 
Iedereen heeft zijn eigen zorgen en problemen. 
Maar er is ook geestelijke “honger”. Vul elke dag 
door Gods geest. Vertrouw op God met je volle 
hart. Zijn plannen falen niet. 
 

Kerkdiensten terugzien 
De kerkdienst van 10 april 2022 kan worden 
teruggezien op:  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283 
De kerkdienst van 1 mei 2022 kan worden 

teruggezien op: 
https://www.twitch.tv/pgpoortugaal  
De kerkdienst van 12 juni 2022 kan worden 
teruggezien op: 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21338 
Uiteraard zolang deze beschikbaar is via 
YouTube of via de website van de kerk. 

 
 

 
Let op: Als u een kerkdienst wilt bezoeken 
moet u zich aanmelden.  
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  

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283
https://www.twitch.tv/pgpoortugaal
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21338
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14 augustus - 10.00 Vierhovenkerk, 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G), ds. D.M. 
Knibbe 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 
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), mw. J. 
Sneep-Oorbeek 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) 
 

Preekrooster 2023 
Op dit moment is het 
bestuur druk bezig 
met de invulling van 

het preekrooster voor 
2023. Doordat er 3 

voorgangers van dovendiensten stoppen per 1 

januari 2023, is dit een uitdaging. Dat zal 
betekenen dat het rooster er anders gaat 
uitzien. Waarschijnlijk minder dovendiensten en 
meer gecombineerde diensten. Waarbij de 

voorkeur van het bestuur uitgaat naar 
gecombineerde kerkdiensten in Delft en 
omgeving.  
 

Ziekte 
Allen die ziek zijn en lichamelijk en/of geestelijk 
lijden, die meelijden met dierbaren, wensen wij 
kracht, vertrouwen en zegen toe. Laat niet los 
Hem Die beloofd heeft ons te zullen begeleiden, 
troosten, en dragen op de weg die wij in dit 

leven gaan. Er is door Gods genade en onder 
Zijn zegen altijd een weg. Het doel is ook 
beloofd en geopenbaard. Wij zijn door donkere 
nachten, diepe dalen, terwijl het stormt en 

vijanden ons nog bedreigen, onderweg. 
Onderweg zal het niet steeds donkerder worden. 
Het kan tijden donker zijn. Maar het einde is de 

eeuwigheid, waar het licht is, en waar liefde 
woont en regeert. Laten we elkaar als biddende 
gemeente steeds weer wijzen o die toekomst en 
elkaar onderweg ondersteunen. 
 

Ziekte en voorbede 
In overleg met de 
voorganger is het 
mogelijk om voorbede 
te doen tijdens een 

dovendienst of 
gecombineerde 

kerkdienst. Hierbij valt te denken aan oorlogen, 
vervolgingen, hongersnoden. Maar er kan ook 
voorbede worden gedaan voor bijvoorbeeld 
zieke kerkgangers, gemeenteleden, familieleden. 
Als u voorbede wilt laten doen, wilt u dat dan 

doorgeven aan Rob Wisse? Zijn contactgegevens 
staan op de voorkant van deze Nieuwsbrief. 
 

Collecterooster 

 
Vanaf 17 april 2022 wordt er weer tijdens de 
dienst gecollecteerd in de dovendienst. Hierbij 
gaan 2 collectezakken rond: 

* eerste collecte bestemd voor de IC Delfland-
Rotterdam.  
* 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. 
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Bijbelkring 
Op 19 mei 2022 was 

de laatste Bijbelkring 
van het seizoen 
2021/2022. 
Ook in het seizoen 
2022/2023 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. Onder leiding van 
dovenpastor Wim Otte. Ook komend seizoen zal 
er nog een gebarentaaltolk aanwezig zijn. 
De datums zijn: (allemaal op donderdag) 

> 15 september 2022  
> 13 oktober 2022 

> 10 november 2022 
> 19 januari 2023 
> 9 maart 2023 
> 18 mei 2023 
In het nieuwe kerkjaar beginnen we met een 
nieuw thema. Ik heb dat nog niet helemaal 

helder, maar in elk geval iets uit het oude 
testament. Dat deel van de Bijbel waar vooral 
verhalen staan, waar het er soms rauw aan 
toegaat, maar waar God ook verrassend dichtbij 
komt. Mocht je – ook als je wat verder weg 

woont – mee willen doen: laat het me weten! 
Dan neem ik u gewoon mee in de uitnodigingen. 

Van de mensen die de drempel over zijn, krijg ik 
positieve signalen. Van harte welkom.  
(Ds. Wim Otte) 

 

Van het Bestuur 
In plaats van 12 mei, kwam het 
bestuur op maandag 9 mei kwam 
het bestuur samen in Het Boek te 
Delft. Er werd vooral gesproken 
over de organisatie van het 

preekrooster voor volgend jaar. Zie elders in 
deze Nieuwsbrief. Er komt een aparte 

vergadering om dit verder uit te werken. Voor 
het Jaarverslag 2020-2021 moeten nog een 
aantal zaken worden opgesteld. De verwachting 
is dat het Jaarverslag medio juni kan worden 
verstuurd. Ook de financiën kwamen aan bod. 
De kascommissie heeft de jaarrekening 2021 

goedgekeurd. Deze zal ook worden opgenomen 
in het Jaarverslag. Verder wordt de organisatie 
van de Gemeentemiddag opgestart en 
besproken, De volgende vergadering is op 
donderdag 8 september om 19:30 uur in Het 
Boek te Delft. 

 
Jaarverslag 2020-2021 

Onlangs is het Jaarverslag 

van de IC Delfland-
Rotterdam opgesteld. Hierin 
staat een overzicht van de 
activiteiten van de IC over 
de jaren 2020 en 2021. In 

verband met de Coronapandemie is gekozen 
voor één verslag over de jaren 2020 en 2021. 
Dit Jaarverslag 2020-2021 is gestuurd aan alle 
belanghebbenden binnen het werkgebied van de 
IC. Mocht u geen Jaarverslag hebben ontvangen 

en u wilt er toch graag één ontvangen, dan kunt 
u een exemplaar aanvragen bij: 
pjajaarsma67@hotmail.com. 

 
Gemeentemiddag 2022 

 
Op zaterdag 19 juni werd de Gemeentemiddag 
van de IC gehouden. Deze keer in Het Boek te 
Delft. Het begon om 12:00 uur en duurde tot 
ongeveer 16:00 uur. Er waren 7 gemeenteleden 
aanwezig, 2 bestuursleden, een tolk en de 
Dovenpastor. Vanwege thuis-quarantaine kon 
één gemeentelid en een bestuurslid niet 

aanwezig zijn.  
“Peter heette de kerkgangers welkom. Bij de 
koffie met lekkere stroopwafels werd gezellig 

gebabbeld. Daarna hebben wij de lunch gegeten. 
Na het eten gingen wij een quiz spelen en dat 
was heel leuk. Die quiz had Wim Otte heel goed 

en slim gedaan. Harm de Vries had 19 punten 
goed van de quiz en daarmee gewonnen. Wim 
Otte gaf een doos met bonbons aan Harm en 
daarna gaf hij een kleine verrassing aan 
iedereen. Na de quiz hebben wij supergezellig bij 
elkaar gebabbeld en er was koffie met koek. Bij 
het afsluiten las Anton Broos uit de Bijbel Psalm 

93 aan iedereen. Hij bedankte iedereen.” 
(Rob Wisse) 

 

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 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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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. 
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 

 
7 juli – Ria Rietveld-Hup 

20 juli – Martin Visser 
13 augustus – Johan Hazeu 
25 augustus – Berrit Bootsma 
10 september – Niek Veldman 
20 september – Ina de Vries-Zeeman 
Van harte gefeliciteerd!  

 

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.  

 
 

 

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

 
Op 2 juli kunt u een korte overdenking zien van 

ds. Martin Visser (NGT, en ondertiteling) n.a.v. 
het schilderij: De graankorrel van Henri 
Lindegaard. Het Bijbelvers uit Johannes 12:23 
staat hierbij centraal. 

Op 9 september zal dovenpastor Hendrik 
Stevens (NGT, en ondertiteling) n.a.v. het 
thema: “Jezus zoekt een relatie” een 
overdenking geven over Lukas 19: 1-10 Het 
schilderij van “Zacheus” van Soichi Watanabe is 
daarbij te zien. 

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 

 
Landelijke Contactdag 2022  
“De landelijke contactdag van het IDP is, zo de 
Here wil, op zaterdag 12 november 2022. 

De locatie is de Regenboogkerk, Nassaulaan 22 
in Hilversum. 
Het programma loopt van 10 uur 's morgens tot 
3 uur 's middags. 
Een werkgroep is bezig met de voorbereidingen 
van de contactdag. 
Een groot onderdeel van het programma zijn 

workshops Bibliodrama omdat voor doven 
beeldende taal belangrijk is. 
Na de zomervakantie hopen we het programma 
te sturen met de uitnodiging. 
Dan kunt u zich ook aanmelden. 
Voor nu: reserveer de datum.” 
(Email 07-06-2022 - Wout Scherff 

namens de taakgroep ICs van het IDP) 

 

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 

http://www.doofenkerk.nl/
https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/
https://opkijken.nl/preken-met-gebaren/
https://opkijken.nl/preken-met-gebaren/
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opnemen kan bij secretaris met vermelding van 
taakgroep toerusting.  
jjspeijer-brouwer@solconmail.nl 
(Nieuwsbrief IDP - 2021-04) 

 

NCBD 
 
De NCBD, opgericht op 2 mei 
1940, is een landelijke 
organisatie van en voor 

christelijke doven. 
 
 

“Op 14 mei was er een geweldige Bondsdag in 

Avifauna, een mooi vogelpark te Alphen aan den 
Rijn. Zo’n 110 mensen waren aanwezig. 
Gelukkig was het mooi weer en veel mensen 

hebben erg genoten. Hier werden ook de 
aanwezige jubilarissen gehuldigd. En tenslotte 
hebben we een lekker diner gegeten. Na afloop 
ging iedereen naar huis met tevreden gezichten. 
De Bondsdagcommissie verdient een dikke 
pluim!!!  Op dinsdag 14 juni was er een excursie 

in Zutphen, deze was net als de Bondsdag 
steeds weer uitgesteld. Zo’n 10 mensen hebben 
meegedaan. Het was geslaagd!” 
Kalender activiteiten NCBD:  

14 okt Bijeenkomst PDC, thema orgaandonatie  
5 nov JoCDay  
12 nov IDP viert haar 50-jarige jubileum 
(Uit NCBD Bondsblad – juni 2022) 

 

Platform Dove Christenen 

“Opnieuw ontvangt u de 
uitnodiging voor de 
netwerkbijeenkomst met 
een interessant thema: 
“Orgaandonatie: een 

kwetsbaar onderwerp”, door Rineke Heij, 

beleidsadviseur bij de NPV en medewerker van 
de Advieslijn. Wegens omstandigheden van de 

spreker werd de netwerkbijeenkomst in het 
voorjaar geannuleerd. Gelukkig hebben we een 
nieuwe datum kunnen prikken: vrijdag 14 
oktober 2022.” 
Locatie: Kapel van het gebouw De Geldershorst, 

Willy Brandtlaan 40 te Ede. 
Programma: 
18:00 uur ontvangst met broodmaaltijd 
19:00 uur opening Bijbel en Gebed 
19:15 uur spreken 
20:00 uur pauze 

20:30 uur spreken 
21:15 uur dankwoord 

21:30 einde bijeenkomst 
Er zijn tolken -NmG/NGY/Stem/Schrijf aanwezig 
Opgeven via: 
platformdovechristenen@gmail.com 
Graag voor 30 september 2022. 
(Werkgroep Lid Platform Dove Christenen – 28 mei  
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.  
“Als Jezus naar de hemel gaat, geeft Hij de 
discipelen de opdracht te wachten op de belofte 
van God, de Heilige Geest. Er staat dat de 

discipelen eensgezind en volhardend bleven 
bidden en smeken. 

Wat mooi als christenen zo samen in eenheid 
kunnen zijn en vol verwachting uitzien naar wat 
God gaat doen. Laten ook wij volhouden en 
eensgezind blijven bidden voor dove christenen 
en voor wat God gaat doen met DCF. Nu er 
minder activiteiten zijn is het makkelijk om 

elkaar uit het oog te verliezen Maar laten we 
elkaar blijven vasthouden en samen blijven 
bidden. Doe je mee? 
Dit keer is er minder nieuws dan anders, maar 
we blijven verbonden door Jezus, onze Heer.” 

Agenda: 
12 juli – Dag voor dove vrouwen te Utrecht 
(Nieuwsbrief DCF – mei 2022) 

 

JoCDay 

 
De datum voor de volgende JoCDay is bekend:  
5 november 2022. Noteer deze datum alvast in 

je agenda. Informatie over het thema en de 
locatie volgt nog. 
(Facebook, 18 mei 2022) 

 

 
 

 
 

mailto:jjspeijer-brouwer@solconmail.nl
mailto:platformdovechristenen@gmail.com
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Verkoop Breepleinkerk 
Het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam 

ontving bericht dat de Breepleinkerk, Van 
Malsenstraat 104 te Rotterdam is verkocht.  

 
De Evangelische Pinkstergemeente Levend 
Woord heeft de kerk gekocht. In de 

Breepleinkerk werden vroeger de dovendiensten 
van de IC Rotterdam gehouden. Ook kwamen de 
leden van de Christelijke Dovenvereniging DEL 
uit Rotterdam hier tot 2020 op zaterdagmiddag 
samen.  
(Email Levend Woord Gemeente, 28 maart 2022) 
 

Kerk worstelt met tekort 
predikanten 
Vergrijzing bedreigt de protestantse kerken in 

Nederland. In de komende 10 jaar gaat bijna de 
helft van de predikanten met pensioen. Nieuwe 
aanwas is er onvoldoende. Dus worden emeriti 
opgeroepen om na hun pensioen door te 
werken. Of die bereidheid er voldoende is, weet 
ds. Klaas van der Kamp uit Kampen niet. 

Volgens hem is het een onwennige situatie voor 
de PKN, met 1,6 miljoen leden de grootste 
protestantse kerkgenootschap van Nederland. 
Een andere oplossing is om de opleidingseisen te 
versoepelen. Het ledenaantal van de PKN daalt 
al jaren en het aantal Nederlanders dat zich 

gelovig noemt, is nu in de minderheid. “Dat 

vertaalt zich in het aantal predikanten dat nodig 
is. Bijvoorbeeld door kleinere gemeenten te 
herschikken en van 2 deeltijdbanen een 
voltijdbaan te maken.  
(Uit Algemeen Dagblad, 5 april 2022) 

 
Interview Wim Otte 

Op zaterdag 14 mei 
verscheen er in de 

Groene Hart bijlage van 
het Algemeen Dagblad 
een interview met 
dovenpastor Wim Otte. 

Hierin vertelt hij over 
zijn werk als 
dovenpastor binnen het 

IDP. 
Het artikel is na te lezen op: 
 
 

https://www.ad.nl/gouda/dovenpastor-wim-wil-
met-gebarentaal-op-de-kansel-je-kunt-je-niet-
achter-ingewikkelde-woorden-
verstoppen~ad0cf8e3/ 
 

Kerkscheuring dreigt over rol 

van de vrouw 
Binnen de Christelijke Gereformeerde  Kerken 
dreigt een scheiding als gevolg van een conflict 
over de rol van de vrouw. Tijdens de synode 
stemden 32 mannen tegen en 19 voor het 
toelaten van vrouwen tot het ambt. 

 
De aangesloten kerken moeten zich aan het 

besluit houden. Het gaat om het letterlijk nemen 
van  Bijbelteksten. Een meerderheid zegt op 

basis daarvan geen problemen te hebben  met 
de emancipatie van vrouwen, maar toelating tot 
het ambt uit te sluiten. Een minderheid 
interpreteert de teksten anders en wil vrouwen 
wel een rol geven als predikant, ouderling of 

diaken.   
(NOS-Teletekst, 29 mei 2022) 

 

Bijbels Cryptogram 
Deze keer gaat het 
over getallen in de 
Bijbel. De 
antwoorden staan 
elders in deze 

Nieuwsbrief. 
 

 
 

1. Aantal geschenken van de Wijzen uit het 
Oosten. 
2. Aantal Evangeliën. 
3. Aantal Scheppingsdagen. 
4. Aantal Geboden. 

5. Aantal Apostelen. 
6. Aantal letters van het Hebreeuwse Alfabet. 
7. Aantal letters van het Griekse alfabet. 
8. Aantal zilverstukken die Judas Iskariot kreeg 
voor het verraden van Jezus. 

9. Aantal kinderen dat door berinnen werd 

gedood nadat de kinderen Elisa bespot hadden. 
* Alle oplossingen bij elkaar opgeteld vormen 
het aantal vissen die werden gevangen nadat 
Jezus aan de discipelen was verschenen.  
 

https://www.ad.nl/gouda/dovenpastor-wim-wil-met-gebarentaal-op-de-kansel-je-kunt-je-niet-achter-ingewikkelde-woorden-verstoppen~ad0cf8e3/
https://www.ad.nl/gouda/dovenpastor-wim-wil-met-gebarentaal-op-de-kansel-je-kunt-je-niet-achter-ingewikkelde-woorden-verstoppen~ad0cf8e3/
https://www.ad.nl/gouda/dovenpastor-wim-wil-met-gebarentaal-op-de-kansel-je-kunt-je-niet-achter-ingewikkelde-woorden-verstoppen~ad0cf8e3/
https://www.ad.nl/gouda/dovenpastor-wim-wil-met-gebarentaal-op-de-kansel-je-kunt-je-niet-achter-ingewikkelde-woorden-verstoppen~ad0cf8e3/
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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! 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Tenslotte… 

 

In de PKN is iemand beroepen te 
Sintjohannesga-Delfstrahuizen. Dat 
wordt een prijzig visitekaartje… 

(Ds. Diederik op Twitter – Petrus nr. 18 juni 2022) 

 
Volgende nieuwsbrief 

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

 
Antwoorden Cryptogram 
3 / 4 / 6 / 10 / 12 / 22 / 24 / 30 / 42 
Bij elkaar opgeteld 153

 

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

