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Van de redactie 
Voor u ligt de Winter 2023 editie van de 
Nieuwsbrief van de IC Delfland-Rotterdam. Het 
zijn nog steeds zorgelijke tijden. Er is nog altijd 
oorlog in Oekraïne. Er is nog weinig zicht op 

vrede. In eigen land zorgen de hoge prijzen en 
energielasten voor problemen bij veel mensen. 
Ook kerken beginnen of hebben last van de hoge 

energieprijzen. Er wordt gezocht naar 
oplossingen hiervoor. Gelukkig is een echte 
Coronacrisis afgelopen herfst uitgebleven. Maar 
het blijft oppassen. 
Het bestuur wenst u een goede jaarwisseling toe 
en tot ziens in het nieuwe jaar. 
(Pier Jaarsma) 

 

Overdenking 
David, de koning, verwekte Salomo bij haar die 
de vrouw van Uria was. 

Mattheus 1:6 
 

Liefde is krachtig. Ze is zelfs “sterk als de dood” 
(Hooglied 8;6). De liefde van zijn eigen hart had 

David tot overspel met Bathseba gebracht. De 
straf daarvoor ontliep hij niet. Zijn kind sterft. 
De gevolgen van de zonde blijven soms 
merkbaar. Daarom staat er dat hij uit “haar die 
de vrouw van Uria was” weer een zoon ontving: 
Salomo. Dit kind ontvangt van Godswege nog 
een naam: Jedid-Jah, wat betekend: geliefde 

van de HERE. 
Dat liefde krachtig is, horen we met Kerst. Met 

Kerst toont God ons de lijfde van Zijn hart. Ook 
hiervan geldt: deze is sterker dan de dood. De 
dood als straf op de zonde. Blijkt niet het laatste 
woord te zijn. Jezus wordt geboren. Hij is dé 
Geliefde van de HEERE, zo klinkt bij Zijn doop 

(Mattheus 3:17). 
Door het geloof in het Kerstkind wordt een mens 
een “Jedid-Jah”. De zonde is dan niet meer 
bepalend in je leven, al blijven de gevolgen 
ervan soms wel merkbaar. De Heilige Geest 
maakt Kerst tot een feest van geliefden. 
(Een handvol koren 2022, ds. N.F.L. de Leeuw)  
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Coronacrisis  

 
De coronapandemie, coronacrisis of COVID-19-
pandemie is de wereldwijde verspreiding van de 

ziekte COVID-19 en de ingrijpende gevolgen 
voor de samenleving. De veroorzaker is SARS-
CoV-2, een voor de mens nieuw coronavirus, 

vermoedelijk afkomstig van een dierlijke 
gastheer. 
 
In december 2019 werd in de Chinese 
miljoenenstad Wuhan een cluster van 
symptomen van een "longontsteking van 

onbekende oorsprong" waargenomen. In januari 
2020 werd het virus voor het eerst 
geïdentificeerd. Sinds 11 maart 2020 wordt de 
uitbraak van COVID-19 erkend als een  
pandemie door de WHO. 

 
Dinsdag 8 november 

In de afgelopen week werden bij het RIVM 7719 
bevestigde coronabesmettingen gemeld, 37% 
minder dan in de week ervoor. Het aantal 
ziekenhuisopnames van coronapatiënten daalde 
met 26%; het aantal gevallen in verpleeghuizen 
met 34%. In het rioolwater werden minder 
virusdeeltjes gevonden. “Je kunt wel zeggen dat 

de najaarsgolf ten einde is”, aldus het RIVM. 
Omikronvariant BQ.1, die snel terrein wint, leidt 
wel tot onzekerheid. 
 
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 30 november waren er in Nederland 8,5 
miljoen positief geteste personen. Er waren ruim 
23-duizend personen overleden. De werkelijke 
aantallen liggen hoger. Uit de 1ste Coronagolf 

(februari-juni 2020) zijn geen betrouwbare 
cijfers beschikbaar.  
* In Nederland zijn nu 11,9 miljoen mensen 

volledig gevaccineerd (=68,5% van de 
bevolking).  
* Wereldwijd waren er op 30 november 642 
miljoen positief geteste personen. In totaal 
waren er 6,63 miljoen personen overleden.  
* Wereldwijd zijn er nu 5,09 miljard mensen 

volledig gevaccineerd; 64,5% van de totale 
wereldbevolking. 
(Bronnen: Wikipedia, PKN.nl, RIVM.nl, Facebook, 
WHO, tijlijn-coronavirus.nl, 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;  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronacrisis
https://nl.wikipedia.org/wiki/COVID-19
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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
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* 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. 

 

Asielcrisis 
Kerken en andere maatschappelijke organisaties 
in Neerland verwachten de komende maanden 
8500 tot 10.000 statushouders te kunnen 
opvangen. Het is een initiatief van de gemeente 
Kamen en de Protestantse Kerk in Nederland, De 
opvangplekken komen onder meer in 
leegstaande pastorieën en vakantiehuisjes, Het 

Ministerie steunt het project financieel. Er 
wachten nog 17.000 statushouders op een 
woning. Gisteren werd duidelijk dat het aantal 
opvangplekken voor asielzoekers in Nederland 
afneemt. Dat gaat in tegen de afspraken die het 
ministerie met de veiligheidsregio’s heeft 
gemaakt. 
(NOS-Teletekst, 3 oktober 2020) 

 

Energiecrisis 
Om de energienota beheersbaar te houden 

draaien veel kerken de thermostaat meerder 
graden omlaag of zetten die die helemaal uit. Bij 
de Protestantse Gemeente Dokkum-Aalsum-
Wetsens zijn de energiekosten over de kop 
gegaan. In 2023 kost het warm houden van de 
vier kerkgebouwen zeker 3-maal zoveel. Eén 
van de scenario’s is om kerkdiensten te 

concentreren in één kerkgebouw en zo kosten te 
besparen. Tot nu toe krijgen kerken, synagogen, 

moskeeën en andere religieuze 
gemeenschappen geen compensatie. Wel 
beloofde het kabinet tijdens de Algemene 
Beschouwingen hiernaar te kijken. 

 
 “Tot nu toe merkten veel kerken nog relatief 

weinig van de fors gestegen tarieven”, zegt Tom 
Peters van Energie voor Kerken, dat voor 3500 

kerkgebouwen energie inkoopt. “De energie voor 
dit jaar – circa 30 miljoen kuub gas en 40 
miljoen Kilowattuur stroom – is 2 jaar geleden al 
ingekocht.” Vanaf 1 januari worden de 
energiekosten echter 4-keer hoger. Sommige 

kerken vrezen niet langer te kunnen rondkomen, 
anderen willen overstappen op onlinediensten of 
kiezen een kleinere zaal om energie te besparen. 
Weer andere kerken willen de thermostaat op 12 
graden zetten en een jas aanhouden. Het is een 
schrijnende situatie. 
(bewerkt naar een artikel uit Algemeen Dagblad, 30 

september 2022) 

 
“U moet rekening houden met een stijging van 
300 tot 400 procent van de energierekening.” 
Dat hebben 8500 kerken die aangesloten zijn bij 

het Inkoopcollectief van Energie voor Kerken de 
afgelopen maanden gehoord. Niet gek dat 
kerken er daarom voor kiezen om de 
thermostaat uit te laten of maximaal tot 12 
graden te verwarmen. Hoe voorkomen we deze 
winter klappertanden tijden de dienst? 
Je kunt denken aan het gebruik van 

warmtekussen van bijvoorbeeld Stoov. Of packs 
jezelf dik in. Een fleecedekentje meenemen of 
een warme kruik is misschien ook geen 

overbodige luxe. En als dat allemaal gewoon niet 
gaat, kun je de diensten ook vanuit huis 
meebeleven. 
(bewerkt naar een artikel in EO Visie NR 46) 

 

Samenwerking Hofkerk en 
Vierhovenkerk 
Vanaf 1 januari 2023 gaan de kerkelijke 
gemeentes van de Hofkerk en de Vierhovenkerk 
te Delft nauwer samenwerken. Dat betekent dat 

de 2 wijkgemeenten zoveel als mogelijk, samen 
vieringen houden om energie te besparen. De 
dovendiensten kunnen normaal doorgang vinden 

in de Vierhovenkerk. Ook al is er op 2 zondagen 
(19 februari en 26 maart) geen horende 
kerkdienst in de kerkzaal.  
(Peter Plugers, scriba Vierhovenkerk Delft) 

 
 
“Als u en jij naar de kerk komen, is dat in ieder 
geval al een kacheltje extra.” 
(Veluwse Kerkbode, ds. M. van Leeuwen uit Hierden) 
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Gecombineerde kerkdiensten 
Per 25 februari 2022 zijn vrijwel alle 

maatregelen ter bestrijding van de Corona 
Pandemie komen te vervallen. Voor het 
bezoeken van gecombineerde kerkdiensten in 
Het Boek, de Hofkerk en de Vierhovenkerk te 
Delft is aanmelden niet meer nodig. Bij de 
overige gecombineerde kerkdiensten wil het 
bestuur van de IC Delfland-Rotterdam graag 

weten wie er komt. 
 
De procedure is als volgt: 
* in de week voorafgaande aan de 
gecombineerde kerkdienst neemt de IC contact 

op met scriba van de kerkelijke gemeente waar 
de gecombineerde kerkdienst wordt gehouden; 

* alleen kerkdiensten in Het Boek, de Hofkerk en 
de Vierhovenkerk in Delft kunnen zonder 
aanmelden worden bezocht; voor 
gecombineerde diensten buiten Delft is 
aanmelden verplicht;  
* na vrijdagavond 18.00 uur is aanmelding niet 

meer mogelijk; 
* 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 2 oktober was er een gecombineerde 
kerkdienst in Het Boek te Delft. Ds. Jan 
Hardeman sprak over Jesaja 2:1-5, de dag van 

de Heer. 

 
Eens komt er een dag dat de volken zullen 
optrekken naar Jeruzalem om de vrede te 

verkondigen. Vanuit Jeruzalem begint de vrede. 
Wanneer eens alle volkeren zich buigen voor de 
Heer en zijn wegen bewandelen. Dan wordt alles 

anders. Luister naar de Heer en ga de weg die 
Hij wijst. Dat is gezonden zijn. Zeg tegen elkaar: 
“Kom laten wij leven in het licht van de Heer!” 
● op zondag 9 oktober was er een 
gecombineerde kerkdienst in de Nederlands 

Hervormde Kerk te Ter Heijde aan Zee. 

 
Ds. Marjolijn Verschoor sprak over Lucas 17: 11-
19, de genezing van de 10 melaatsen. 10 
worden genezen, 1 gaat terug naar Jezus. Een 
Samaritaan. Het gaat om het geloof, dat 
reddend werkt. Terug naar Jezus, die een nieuw 
leven geeft. Door Jezus heen wordt God 
zichtbaar. Een nieuw leven, een ander mens 

geworden. Dank voor dit wonder. Vertrouw op 
Jezus. Als je leeft van uit vertrouwen, dan is de 
wereld misschien niet anders geworden, maar is 

wel jouw kijk op de wereld een andere 
geworden. 
● op zondag 16 oktober ging Wolter Smit voor in 

de dovendienst te Delft. Het was de laatste keer 
dat Wolter Smit voorging in een dovendienst te 
Delft. (zie ook elders in deze Nieuwsbrief) 
● de dovendienst op zondag 23 oktober te Delft 
kon helaas niet doorgaan. Er waren te weinig 
aanmeldingen. In goed overleg met 
voorgangster Carola Veldhuizen is besloten om 

de dienst te laten vervallen. 
● op zondag 30 oktober sprak Jan Jongeneel in 
de dovendienst te Delft over Handelingen 17: 
30-34, Paulus in Athene. Paulus ziet in Athene 

een tempel voor een onbekende God. Hij 
gebruikt dit om van Jezus te verkondigen. Op de 
Areopagus roept Paulus de Atheners op tot 

bekering. Maar over een opstanding uit de 
doden willen ze niets weten. Sommigen 
aanvaarden het geloof, dat is een zegen! Ook in 
ons dagelijks leven zijn er vele afgoden. Ga een 
andere weg. De weg naar de eeuwige toekomst. 
Breng je zorgen bij God. Bid om draagkracht. 

Een eeuwige toekomst zonder zorgen, ziekte en 
verdriet. God leidt en zorgt voor al zijn kinderen, 
hier en nu.   
● op zondag 6 november was er geen kerkdienst 
verzorg door de IC Delfland-Rotterdam 

● op zondag 13 november ging ds. Hein Vaartjes 
voor in de gecombineerde kerkdienst in de 

Hofkerk te Delft. Hij sprak over 
“Vriendelijkheid”, naar aanleiding van Spreuken 
15: 1 en 26-33, Filippenzen 4:4-7 en Mattheus 
5:43-46. 
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Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Een 
woord dat ons raakt. Vriendelijkheid heeft 

diepgang, kan openbreken, gezindheid, een 
manier van in het leven staan. Onze vriendelijke 
woorden zullen niet vanzelfsprekend zijn. 
Vriendelijkheid ligt binnen ieders handbereik. 

Vriendelijkheid is een lichte last. Een licht dat 
verlicht en verwarmt. Ook was er in deze dienst 
viering van het Heilig Avondmaal. 

 
● op zondag 20 november ging Jan Jongeneel 
(voor het laatst) voor in een dovendienst in 
Delft. Hij sprak over Johannes 14:1-6. Het 
thema was: “Het huis van de Hemelse Vader!” 
Momenteel zijn er veel zorgen om een virus en 
een oorlog. De grote troost is dat we mogen 
weten dat God ook daarin zorgt voor ons. Jezus 

belooft een plaats voor ons klaar te maken in de 
Hemel. Wij hebben uitzicht op een woning bij 
Jezus. Ons huis is klaar als Jezus ons roept. 

Verlangt u er al naar? 
● op zondag 27 november ging Carola 
Veldhuizen voor in de dovendienst in Delft. Zij 

sprak over Mattheus 25:35-40 en Galaten 6:2. 
Het thema was: “Help elkaar”. Help elkaar met 
de moeilijke dingen in het leven. Hulp vragen is 
lastig! Hulp aannemen ook! Wij moeten op 
elkaar letten als Christenen. Vraag aan God: wat 
moet ik doen? Luister naar wat God wil. Blijf 
verbonden met God. Blijf vragen wat je nodig 

hebt. God geeft wat je nodig hebt. Jezus doet 
het voor in de Bijbel. 
● op zondag 4 december ging dovenpastor Wim 
Otte voor in de dovendienst te Delft. Hij sprak 

over Jesaja 35: 1-12 en 61:1 en Mattheus 11:2-
6. Het thema was “Gevangen”. Johannes zit in 
de gevangenis. Hij twijfelt: “Bent u de 

Messias?”. Het had ook onze vraag kunnen zijn. 
Ook wij kunnen “gevangen” zitten. Je gaat 
twijfelen: is Jezus wel mijn Redder? Jezus geeft 
antwoord in de Zaligsprekingen. Het echte 

geloof is voor iedereen die vertrouwen heeft in 
Jezus. Niet alles is op te lossen. Niet “ik” maar 
God staat in het centrum. Het leven draait om 
God! Hij zorg voor ons. 
● op zondag 11 december ging ds. Carla 

schoonberg-Lems voor in de gecombineerde 
kerkdienst in de Ontmoetingskerk te Pijnacker. 
Zij sprak over “Deze kant op”, n.a.v. Jozua 
6:22-25 en Mattheus 12:46-50. 

 
Het gaat over Rachab uit Jericho. De rode draad 
is de leidraad tot bevrijding. Het Woord is de 
bevrijding van Rachab en haar familie. De vraag 

is: “Van wie ben jij er één?” Wij hoeven ons niet 
te schamen voor ons geloof. Ons niet te 
verbergen voor wie we zijn! We mogen bidden 
om kracht en inspiratie. De lijn van Rachab naar 

de Vredevorst, naar wie wij mogen uitzien!  
● op zondag 18 december was er geen 
kerkdienst verzorgd door de IC Delfland-

Rotterdam 
 

Kerkdiensten terugzien 

 
De kerkdienst van 2 oktober kan worden 

teruggezien op:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10062 
De kerkdienst van 9 oktober kan worden 
teruggezien op:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21351 
De kerkdienst van 13 november kan worden 
teruggezien op:  
https://www.youtube.com/watch?v=9yJFyxCg64
4 
De kerkdienst van 11 december kan worden 

teruggezien op: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2010/event
s/recording/167074920002010 

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

 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10062
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21351
https://www.youtube.com/watch?v=9yJFyxCg644
https://www.youtube.com/watch?v=9yJFyxCg644
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2010/events/recording/167074920002010
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2010/events/recording/167074920002010
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Kerstviering 

 
Op dinsdag 1 november 2022 kwamen de 
besturen van de IC Den Haag e.o., IC 
Zoetermeer en IC Delfland-Rotterdam bij elkaar. 
In de Koningkerk te Voorburg. Om de te 
overleggen over de Kerstviering. Voor 25 

december was er wel ruimte gereserveerd en er 
was een tolk. Maar er was nog geen voorganger 
gevonden. Maar tijdens de vergadering ontving 

een bestuurslid van IC Zoetermeer een appje. 
Mw. Hester van Dam-Pieterse wilde wel 
voorgaan. Dat was een grote opluchting voor 

alle bestuursleden.  
In de Kerstviering spraak Hester van Dam over 
Johannes 1:1-14, Het Woord is Mens geworden. 
De collecte opbrengst was voor het Bijbel in 
Gebaren project van Alfred en Hannah Bout. Na 
afloop was er gezellig koffiedrinken met iets 
lekkers. Voor wie zich had opgegeven was er 

ook nog een lunch.  
Het was de laatste keer dat er een Kerstviering 
was met 3 IC’s. IC Den Haag e.o. is opgehouden 
te bestaan. Hoe de Kerstviering er volgend jaar 

uitziet is nog niet bekend. 
 

Kerkdienst Waddinxveen 
Op zondag 16 oktober was er een 
gecombineerde kerkdienst in de Bethelkerk te 
Waddinxveen.  

 
Ds. Wim Verboom sprak over Handelingen 9:10-
19, de bekering van Saulus. Ananias, een man 
met een opdracht om naar Saulus te gaan. 
Ananias wil niet, schrikt terug! Herken je de 

opdracht? Kun je die aan? Jezus helpt je! Zo 
baant hij de weg die je moet gaan. Christenen 
sluiten hun ogen niet voor de werkelijkheid. 
Jezus volvoert Zijn Heilsplan! “Ga de weg die Ik 
je wijs, jouw toekomst is in Mijn hand.” Je mag 

het van Hem verwachten. Wij mogen volgen, 
achter Jezus aan.  

Deze dienst kan worden teruggezien op:  
https://www.youtube.com/watch?v=iGZ0arWqd
ok 

 
 
Let op: Als u een dovendienst wilt 
bezoeken, of een gecombineerde 
kerkdienst buiten Delft, dan moet u zich 
aanmelden.  

1 januari 2023 - geen dienst verzorgd door IC 

Delfland-Rotterdam 
8 januari – 10.00 Het Boek, Sandinoweg 151, 
2622 DW Delft (G), dienstdoende predikant met 
tolk  
15 januari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (D), H. Kramer-

de Jong 
22 januari – geen dienst verzorgd door de IC 
Delfland-Rotterdam 
29 januari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), C.M. Veldhuizen 
5 februari – geen dienst verzorgd door de IC 
Delfland-Rotterdam 

12 februari – 10.00 Vierhovenkerk, 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G),  
ds. D.M. Knibbe met tolk  
19 februari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), ds. E. Dibbets-van der Roest  
26 februari - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), ds. W.M. Otte met tolk 

5 maart - geen dienst verzorgd door IC 
Delfland-Rotterdam  
12 maart – 10.00 Hofkerk, Cort van der 
Lindenstraat 1, 2613 WP Delft (G), ds. M.E. den 
Dulk met tolk en viering Heilig Avondmaal 
19 maart - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft 

(D), C.M. Veldhuizen 
26 maart - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft 
(D), E. Krooneman 
2 april – geen dienst verzorgd door IC Delfland-
Rotterdam 
9 april – 10.00 Vierhovenkerk, Obrechtstraat 
50, 2625 XN Delft (G), ds. B. Kriekaard met tolk 

16 april – geen dienst verzorgd door de IC 
Delfland-Rotterdam 
23 april – 10.00 Vierhovenkerk, Delft (G),  
ds. D.M. Knibbe met tolk 
30 april – 09.30 Hervormde Kerk, Kerkplein 1 
2681 BC Monster (G), ds. M.J. Tekelenburg met 
tolk 

7 mei – 10.00 Marcuskerk, Menno ter Braaklaan 
2, 2624 TH Delft (G), ds. M.J. van Oordt met 
tolk 
14 mei – geen dienst verzorgd door de IC 
Delfland-Rotterdam 
21 mei - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft 

(D), C.M. Veldhuizen 

https://www.youtube.com/watch?v=iGZ0arWqdok
https://www.youtube.com/watch?v=iGZ0arWqdok
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28 mei - 10.00 Vierhovenkerk, Delft (G),  
ds. B. Kriekaard met tolk 
4 juni – 10.00 Dorpskerk, Dorpsstraat 3, 2636 
CB Schipluiden (G), ds. E. Dibbets-van der Roest 
met viering Heilig Avondmaal 

11 juni – geen dienst verzorgd door de IC 
Delfland-Rotterdam 
18 juni - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft 
(D), ds. W.M. Otte me tolk 
25 juni - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft 
(D), ds. T. Hibma 
2 juli – geen dienst verzorgd door IC Delfland-

Rotterdam 
9 juli - geen dienst verzorgd door IC Delfland-

Rotterdam 
16 juli – geen dienst verzorgd door IC Delfland-
Rotterdam 
23 juli – geen dienst verzorgd door IC Delfland-

Rotterdam 
30 juli - geen dienst verzorgd door IC Delfland-
Rotterdam 
6 augustus – 10.00 Vierhovenkerk, 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G), 
dienstdoende predikant met tolk 
13 augustus – geen dienst verzorgd door de IC 

Delfland-Rotterdam 
20 augustus - 10.00 Vierhovenkerk, Delft (G), 
dienstdoende predikant met tolk 

27 augustus - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), H. Kramer-de Jong 
3 september – 10.00 Hofkerk, Cort van der 
Lindenstraat 1, 2613 WP Delft (G), dienstdoende 

predikant met tolk 
10 september – geen dienst verzorgd door IC 
Delfland-Rotterdam 
17 september - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (D), H. Kramer-
de Jong 

24 september - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), ds. W.M. Otte met tolk 
1 oktober – 10.00 Het Boek, Sandinoweg 151, 

2622 DW Delft (G), dienstdoende predikant met 
tolk 
8 oktober – geen dienst verzorgd door de IC 
Delfland-Rotterdam 

15 oktober - 10.00 Vierhovenkerk, 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G), 
dienstdoende predikant met tolk 
22 oktober – geen dienst verzorgd door de IC 
Delfland-Rotterdam 
29 oktober - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), C.M. Veldhuizen 

5 november – geen dienst verzorgd door IC 
Delfland-Rotterdam 
12 november – 10.00 Hofkerk, Cort van der 

Lindenstraat 1, 2613 WP Delft (G), dienstdoende 
predikant met tolk met viering Heilig Avondmaal 
19 november - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 

Delft (D), C.M. Veldhuizen 
26 november - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), ds. W.M. Otte met tolk 

3 december - 10.00 Vierhovenkerk, 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (G), 
dienstdoende predikant met tolk 
10 december – geen dienst verzorgd door de 
IC Delfland-Rotterdam 

17 december - 10.00 Hofkerk, Cort van der 
Lindenstraat 1, 2613 WP Delft (G), dienstdoende 
predikant met tolk   
24 december – geen dienst verzorgd door de 
IC Delfland-Rotterdam 
25 december – 10.00 Koningkerk 
(Koningszaal), Bruijnings Ingenhoeslaan 4,  

2271 KR Voorburg (D), gezamenlijke 
Kerstviering met IC Den Haag e.o. en IC 

Zoetermeer 
31 december - 10.00 Vierhovenkerk, Delft (G), 
dienstdoende predikant met tolk 
(G=Gecombineerd D=Dovendienst)  
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 

 
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”.  
Op 24 november heeft het bestuur gekozen voor 
een nieuw goed doel: namelijk de Stichting CBR 
Effata te Gorinchem. Hieronder vindt u meer 
informatie daarover. 
Alle collectes van harte aanbevolen. 
 

CBR Effata 
CBR Effata probeert om personen met een 
beperking in West-Afrikaanse landen een 
volwaardig leven te geven. De stichting is, na 

haar oprichting in 1996 door verpleegkundige 
Frank van der Maas, sterk gegroeid. Er zijn 
inmiddels meer dan tachtig veldwerkers, 
verpleegkundigen en leraren aangesteld. Ze 
werken in moeilijk bereikbare gebieden in 
Nigeria en Guinee-Bissau. De relatief lage 

programmakosten komen door de intensieve 
samenwerking met de plaatselijke 
gemeenschap. Door registratie en 
overheidscertificering kan er professioneel 

gewerkt worden en komen andere organisaties 
langs voor trainingen en inspiratie. Naast 
aandacht voor het lichaam wil de stichting ook 

de ziel niet vergeten. Veel jongeren met een 
beperking groeien op in complexe 
gezinssituaties, zijn kwetsbaar door hun 
handicap en ervaren soms eenzaamheid en 
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uitsluiting. CBR Effata geeft daarom expliciet 
aandacht aan psychologische, sociale en 
religieuze vorming en ondersteuning. 
Een van de speerpunten van CBR Effata is de 
integratie van mensen die doof zijn in de 

samenleving. De stichting verzorgt daarom 
professionele trainingen en onderwijs. Alle 
veldwerkers en leraren leren gebarentaal.  

 
De drie goedlopende scholen zijn toegankelijk 
voor zowel dove als horende kinderen. Op die 
wijze wordt het isolement doorbroken. Met 
zondagse diensten in gebarentaal en 

jeugdkampen is er aandacht voor persoonlijk 
geloof en ontwikkeling. 

Stichting CBR Effata, Kleine Haarsekade 42, 
4205 VB Gorinchem  
Telefoon: +31 (0) 183 624 130  
Email: secretary@cbr-effata.org  

Internet: http://cbr-effata.org Doe een gift 
Donaties voor het werk van CBR Effata kunnen 
gestort worden op: NL 36 RABO 032 402 32 51 
 

Afscheid (1) 
Op zondag 16 oktober 2022 was het de laatste 
keer dat Wolter Smit (71) voorging in een 
dovendienst te Delft. Eerder had hij al 
aangegeven te stoppen per 1 januari 2023. 
Onder het koffiedrinken na de dienst werd 

hierbij stilgestaan.  

 
Rob Wisse bedankte namens de IC Delfland-
Rotterdam Wolter Smit voor de vele jaren dat hij 
mocht voorgaan in Rotterdam en Delft. Op 50-

jarige leeftijd wilde Wolter graag een opleiding 
doen om te mogen preken. Binnen de IC 
Gorinchemkwam toen de vraag of hij dat voor 
doven wilde doen. Wolter kreeg toen een één-

op-één opleiding van dovenpastor Berto de Graf. 
In juni 2009 ging Wolter voor het eerst voor in 
een dovendienst te Katwijk. Wolter Smit ging in 
het voorjaar van 2012 voor het eerst voor in een 
dovendienst te Delft. Toen nog in de Hofkerk. 

Ook ging hij voor in de zaterdagmiddagdiensten 
van de Christelijke Dovenvereniging DEL uit 
Rotterdam. Het bestuur en de kerkgangers 
wensen de familie Smit alle goeds toe. 
 

Afscheid (2) 
Op zondag 20 november was het de laatste keer 
dat Jan Jongeneel (79) voorging in een 
dovendienst te Delft. Eerder dit jaar had hij 

aangegeven te zullen stoppen per 1 januari 
2023. 

 
Op zijn 50ste begon hij in zijn vrije tijd met een 
studie Theologie, Kerkelijk Werker en 
Godsdienstleraar. Daarna volgde een opleiding 

Dovenvoorganger aan de Hogeschool te Ede. En 
ook een cursus gebarentaal. Op 2 januari 2003 

hield Jan zijn eerste proefpreek op de 
Gelderhorst in Ede. Na de proefpreek in Ede 
volgden dovendiensten in Voorburg (januari 
2005), Delft en Rotterdam (beide februari 
2005). Ook in andere plaatsen ging Jan 

Jongeneel voor in dovendiensten (o.a. Alphen ad 
Rijn, Amsterdam en Katwijk (2011)). Een aantal 
dovendiensten zijn in 2017 en 2018 opgenomen 
en online uitgezonden. Een aantal keren ging 
Jan Jongeneel voor in een gecombineerde 
kerkdienst. In de eigen gemeente van Oud 

Alblas mocht hij een 2-tal avonddiensten leiden.  
Het mooiste moment van de dienst vond hij “dat 

wanneer je ziet dat de luisteraars “meekomen” 
of de boodschap begrijpen. Vaak zie je dan dat 
men knikt als men de uitleg van de tekst 
begrijpt”.  
Op zondag 11 december ging Jan Jongeneel nog 

voor een dovendienst te Amsterdam. Daarmee is 
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Jan Jongeneel in totaal 401 keer voorgegaan in 
een dovendienst. 
Na de dienst bedankt IC-voorzitter Anton Broos 
de inzet van Jan Jongeneel voor het 
Dovenpastoraat. Anton besloot met de woorden 

uit Hebreeën 6: “Want God is niet zo 
onrechtvaardig dat hij vergeet wat u hebt 
gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt 
betoond door sinds jaar en dag steun te 
verlenen aan de gelovigen.” 

 
Het bestuur en de kerkgangers van de IC 
wensen de Jan en Ria Jongeneel alle goeds toe. 

 

Bedankt! 
“Heel erg bedankt allemaal!! 
Het was een heel bijzondere Kerkdienst op 20 

november jl. 
Wat een verrassing zoveel bezoekers uit de 
dovenwereld. En ook een aantal familieleden en 
andere bekenden. 
We danken ook God ervoor dat we bijna 20 jaar 
gezondheid mochten ontvangen voor deze 

woordverkondiging in Delft en andere plaatsen. 

Het was een bijzondere ervaring u allen tegelijk 
weer onder het Woord te mogen ontmoeten. 
Jammer was het dat ik juist op die dag veel 
hinder had van duizeligheid, wat af en toe 
tegenwoordig meer gebeurt. Maar gelukkig kon 
Ria heen en onze kleindochter op de terugweg 

de auto besturen, ook dat was een zegen van 
God. 
Graag hadden wij u allen bij het afscheid 
persoonlijk de hand willen drukken maar dat zag 
ik daardoor nu niet zitten, maar niet minder 
dank voor u aller aanwezigheid. 
Ook hartelijk dank aan de mevrouw Broos voor 

de vorstelijke traktatie na de dienst en dank 
voor alle andere verrassingen die wij van vele 
bezoekers mochten ontvangen. 
Het was een onvergetelijke afsluiting en wij 
wensen u allen nog wat jaren gevoed en 
getroost te mogen worden in deze kerk vanuit 

de Bijbelse verkondiging op de weg naar de door 
God beloofde toekomst. 
Bovenal God de eer dat dit in ons land nog in 
vrijheid kan en mag. 
Met een zegenrijke groet van Ria en Jan 

Jongeneel.” 
 

Ziekte 
Allen die zorgen hebben, lichamelijk of 

geestelijk, en/of getroffen zijn door een 
zakelijke- of financiële crisis, en vertrouwen 
dreigen te verliezen, bidden wij Gods bijstand en 
zegen toe. Het gebed voor elkaar wil Gods troost 
en kracht dichterbij brengen. Wij kunnen elkaar 

tot redder zijn als wij biddend de Redder daar 
brengen waar Hij nu nodig is. God kan zonder 

ons Zijn weg wel vinden, maar vraagt toch aan 
Zijn gemeente te volharden in het gebed voor 
elkaar. 
 

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. 

 

Bijbelkring 
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) 

> 19 januari 2023 
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> 9 maart 2023 
> 18 mei 2023 
Dit kerkjaar kijken we naar de eerste 
hoofdstukken van Genesis. Daar is in de 
kerkgeschiedenis veel over geschreven, veel 

over gevochten ook. We gaan daarom proberen 
om dicht bij de tekst, bij de verhalen te blijven. 
We bikken dat wat aangekoekt is, gewoon een 
beetje weg. Locaties Bijbelkring: Delft, Katwijk, 
Gorinchem. Als je doof of slechthorend bent en 
aan wil schuiven, van harte welkom. 
(Ds. Wim Otte) 

 

Gemeentemiddag 2023 
Het bestuur van de IC 
Delfland-Rotterdam is van 
plan om op zaterdag 10 

juni 2023 de jaarlijkse 
Gemeentemiddag te houden. 
In Het Boek te Delft. Hoe de 
middag er verder uitgaat zien 
is nu nog niet bekend.  

 

Van het Bestuur 
In plaats van 17 november vergaderde het 
bestuur op 24 november. In Het Boek te Delft. 
Het was een goede vergadering. Het 

belangrijkste punt was het definitief vaststellen 

van het preekrooster voor het komend jaar. Dan 
kunnen er tolkuren bij het UWV worden 
aangevraagd. Ook de financiële positie van de IC 
werd besproken. Die ziet er goed uit! Verder is 
de IC gastheer op 23 februari 2023 van de 
bijeenkomst van de Taakgroep IC’s met de IC’s 
regio Zuid-West. 

De vergaderavonden in 2023: 
woensdag 8 februari; 
Woensdag 10 mei; 
Donderdag 14 september; 
Donderdag 16 november; 
Alle avonden in Het Boek, aanvang 19:30 uur. 

 

Het Achterhuis van Rotterdam 
Op woensdag 14 december zond Omroep Max de 
documentaire Het Achterhuis van Rotterdam uit. 
Een documentaire over drie echtparen die 

tijdens de Duitse Bezetting (1940-1945) 
jarenlang in de Breepleinkerk ondergedoken 
zaten. Ds. Anja Matser schreef hier een boek 
over. “Juist in deze tijd – waar uitsluiten van 
mensen vanwege hun huiskleur of hun 
godsdienst of wat dan ook normaal lijkt te 

worden – moet dit verhaal blijven klinken.” 
In de Breepleinkerk werden jarenlang 

dovendiensten van de IC Rotterdam gehouden. 
Ook hield Christelijke Dovenvereniging DEL tot 
2020 hier haar bijeenkomsten. 
De uitzending kan worden terug gezien via 
https://www.npostart.nl/het-achterhuis-van-

rotterdam/POMS_S_MAX_20028394 
 

The Passion 2023 
De 13de editie van The Passion wordt op 6 april 

(Witte Donderdag) uitgezonden vanuit 
Harlingen. Tijdens dit evenement mag, in 
tegenstelling tot vorig jaar, ook weer publiek 
worden ontvangen.  
(EO Visie – nr. 50-2022) 

 
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.  
 

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 
 

  

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. 
 

https://www.npostart.nl/het-achterhuis-van-rotterdam/POMS_S_MAX_20028394
https://www.npostart.nl/het-achterhuis-van-rotterdam/POMS_S_MAX_20028394
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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Facebook 

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

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

Verjaardagen 

 
11 januari – Heidi Kramer 
25 januari – Willem Hazeu 
29 januari – Peter Haaring 

10 februari – Jan Jongeneel 
17 februari – Adrie Dingemanse 
19 februari – Harm de Vries 
22 februari – Jan Verstraate 
24 februari – Adrie Klop 
28 februari – Carola Veldhuizen 

7 maart – Wolter Smit 

22 maart – Frans van Dijke 
Van harte gefeliciteerd!  
 

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 
Elke maand een korte video met een boodschap! 
De vereniging ‘Op weg met de ander’ brengt 

samen met het Interkerkelijk Dovenpastoraat en 
LPB-media bijna elke maand een korte video uit 
met een Bijbelse boodschap. De video’s zijn te 
bekijken via 
https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/  
of op het YouTube kanaal van Op weg met de 
ander of op www.doofenkerk.nl  

 
Op 4 november verscheen een uitzending van 
ds. Wim Otte (NmG) over het thema ”Wat 

kinderen ons leren” naar aanleiding van een 
schilderij van Pieter Breugel. 
Op 9 december is er een nieuwe meditatie 

verschenen met het thema: “Advent”. Br. Wolter 
Smit spreekt n.a.v. Jesaja 9: 1-6. De beide 
meditaties zijn ondertiteld.  
 
Start serie korte meditaties over het Onze 
Vader  
De komende tijd is er een serie meditaties te 

bekijken van Het Gebed. Bij de meditaties is er 
onder andere gebruikgemaakt van de glas-in-
loodramen uit de Maranathakerk in Rijnsburg of 
een schilderij van Anneke Kaai over het gebed 

van Jezus.  
Op 13 januari verschijnt de eerste meditatie 
van ds. Kees Smit (Nederlandse Gebarentaal en 

ondertiteling) over ”Onze Vader Die in de 
hemelen zijt.” “Als jij gaat bidden, hoe begin je 
dan? Of bij wie begin je? Kijk maar mee wat 
Jezus ons daarover leert.”  
Op 10 februari verschijnt de tweede meditatie 
van br. Hendrik Stevens (Nederlandse 
Gebarentaal en ondertiteling) over “Uw naam 

worde geheiligd.” In deze meditatie gaat het 
om: “Hoe kan ik God groot maken in mijn 
leven?”  
Op 10 maart verschijnt de derde meditatie van 

br. Jochem Goudriaan (Nederlandse Gebarentaal 
en ondertiteling) over “Uw Koninkrijk kome.” 

 
Deze en andere meditaties zijn te zien via 
www.opwegmetdeander.nl/dovendiensten of via 
het YouTube-kanaal van Op weg met de ander of 

http://www.doofenkerk.nl/
https://opwegmetdeander.nl/dovendiensten/
http://www.doofenkerk.nl/
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www.doofenkerk.nl 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! 

 
 

Landelijke Contactdag 2022  
Op zaterdag 12 november was de landelijke 
contactdag van het IDP. In de Regenboogkerk te 
Hilversum. De afgelopen 2 jaar konden vanwege 
de Corona maatregelen niet doorgaan. 

 
Er werd gevierd dat het IDP 50 jaar bestond in 
2020. Na de opening door Arie Slob, voorzitter 
van de Taakgroep IC’s, was er een optreden (het 
laatste) van het Gebarenkoor Open Handen. 
Vervolgens werden iedereen in groepjes 

verdeeld. Het Bijbelverhaal van de Engel Gabriel 
die Maria ontmoet, werd tot leven gebracht. Met 
medewerking van de Zevende Hemel. Na de 
lunch was het grote kennismakingsspel. Na de 
sluiting kon er onder het genot van een drankje 
nog verder worden gepraat en gebaard. 

 
 

Vergoeding voorganger 
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) heeft op 
18 november 2022 een nieuw advies 
uitgebracht, inzake de vergoeding van 

voorgangers van dovendiensten. 
“Het IDP adviseert de IC’s om vanaf 1 januari 
2023 € 100,- te betalen aan de voorgangers 

voor het voorgaan in een dienst, de reiskosten 
blijven hetzelfde, namelijk € 0,29 per kilometer.” 
(Brief IDP, 23 november 2022) 

 

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. 

 
 

Vrijwilligers 
Het IDP is een boeiende interkerkelijke 
organisatie. In ons beleidsplan staan veel mooie 
plannen. Aan veel plannen werken we al hard en 
enthousiast. Maar we zoeken nog veel nieuwe 
mensen om ons werk goed te kunnen blijven 

doen. We startten een campagne om nieuwe 
vrijwilligers te werven. Inmiddels hebben de 

eerste vrijwilligers zich aangemeld en daar zijn 
we heel blij mee! Heb jij ook talenten die je wilt 
inzetten? Kijk dan op: 
www.doofenkerk.nl/activiteiten/ikdoemee/ 
Misschien ken je ook andere mensen die het 

leuk vinden om mee te gaan doen? Bijvoorbeeld: 
dove of slechthorende mensen… tolken 
gebarentaal of docenten gebarentaal … kinderen 
van dove ouders … mensen die betrokken zijn bij 
de dovenwereld of daar betrokken bij willen 
worden… enzovoort Kortom: willen jullie creatief 
meedenken? En stuur onze berichten op de 

sociale media gerust door aan anderen. Samen 
bouwen we aan het IDP!  

 
(IDP-Nieuwsbrief 2022-03) 
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Regionale bijeenkomsten ICs 
In het voorjaar van 2022 heeft de taakgroep ICs 

samenkomsten gehouden met bestuursleden 
van de IC’s. We hadden in iedere regio een 
bijeenkomst. We hebben uitvoerig met elkaar 
gesproken. De bestuursleden hebben veel 
aangedragen. De taakgroep is ermee aan het 
werk gegaan. De taakgroep heeft aanbevelingen 
opgesteld. Het zijn vooral aanbevelingen voor de 

dovenpastores en voor de IC’s. De 
aanbevelingen bespreken we midden november 
met de dovenpastores. Daarna komen we met 
het resultaat naar jullie toe. Dat resultaat 
krijgen jullie schriftelijk. Voorjaar 2023 De 

taakgroep wil er ook met jullie over doorpraten. 
En er is veel om over te praten. Daarom nodigen 

we de bestuursleden van de IC’s uit voor een 
nieuwe ronde regiobijeenkomsten in het 
voorjaar van 2023. We hebben de volgende data 
gekozen:  
Regio West - ds. Wim Otte - 23 feb – Het Boek 
te Delft 

Regio Midden - Hendrik Stevens - 9 mrt  
Regio Noord -ds. Martin Visser - 16 mrt  
Regio Gelderland - ds. Kees Smit - 23 mrt 
(IDP-Nieuwsbrief 2022-03) 

 

Dovenpastores  
Hendrik Stevens, de dovenpastor in de regio 
Midden, is officieel toegelaten tot het register 
van kerkelijk werkers binnen de PKN. Nu kan hij 
bevestigd worden in zijn functie als kerkelijk 
werker in het Dovenpastoraat. Wanneer en waar 
dat zal gebeuren is nog niet bekend. 
(IDP-Nieuwsbrief 2022-03) 
 

Overleden 
Op 18 december 2022 is overleden Harry van 
der Laan. Hij was rond 2000 verschillende jaren 
voorzitter van het IDP. Hij is 85 jaar geworden.  
(IDP-app, 20-12-2022) 

 

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

 
Kalender activiteiten NCBD:  
11 maart 2023 – Algemene Ledenvergadering in 
Ede 
13 mei 2023 – Bondsdag te Amersfoort 

7 oktober 2023 – Mini Bondsdag te Gorinchem 
24-26 november - Bijbelweekend 
(Uit NCBD Bondsblad – december 2022) 

 

 
 

JoCDay 
“Op 5 november 2022 was er JoCDay in Zwolle. 

Het was een geslaagde dag. Er zijn 20 
deelnemers aanwezig. Hendrik heeft mooi 
gesproken over het thema ‘Nieuw begin!’. Wat 
wordt er bedoeld met nieuw begin? Dat we ons 
oude leven aan God mag geven zodat we met 
Hem aan nieuwe leven mag beginnen. Na de 
woorden van God, kunnen de deelnemers uit 

drie verschillende workshop kiezen. 
Sommige deelnemers willen graag meer 
verdiepen in het preek en andere deelnemers 
kozen voor discussie van aantal stellingen over 
duurzaamheid. Een groepje deelnemers gingen 

tegels tekenen. Het resultaat zag erg mooi uit! 
’s Avonds deden de deelnemers mee met 

escaperoom en mochten ze de opdrachten 
oplossen. Gelukkig hebben alle groepen de 
opdrachten binnen een uurtje opgelost.” 
Linda van Duijn – DCF-nieuwsbrief november 2022) 

Zie ook 

https://www.youtube.com/watch?v=VoLcv

DZz790 

 

Platform Dove Christenen 

 
 

 
 

De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 17 
maart 2023 te Woerden. (Onder voorbehoud) 

 
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 uit. 
“In het nieuwe jaar zullen met een aantal 
mensen nadenken over de voortgang van DCF. 
Tijdens het Bijbelweekend in oktober is hier over 
gesproken. Er is toen een oproep gedaan voor 
mensen die mee willen denken. Twee mensen 

hebben zich opgegeven. In januari zullen we een 
eerste (misschien online) bijeenkomst hebben. 
Mocht je ook willen meedenken? Laat het dan 
weten.  
Meld je bij info@dcf-nl.nl” 
(DCF-nieuwsbrief november 2022) 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VoLcvDZz790
https://www.youtube.com/watch?v=VoLcvDZz790
mailto:info@dcf-nl.nl?subject=meedenken%20met%20DCF&body=Hallo%2C%0A%0AIk%20wil%20graag%20meedenken%20over%20DCF%20en%20hoe%20het%20verder%20zal%20gaan.%0A%0AGroeten%2C
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Bijbels cryptogram 
Deze keer een puzzel over het Kerstevangelie. 

De oplossingen staan verderop in deze 
Nieuwsbrief. 
1. Welke engel vertelt Maria dat ze de moeder 
van Jezus wordt? 
2. Met welk “voertuig” reizen Jozef en Maria 
naar Bethlehem? 
3. Wat komt er, volgend de engelen, mét Jezus 

op aarde? 
4. Wie komen er eerder op bezoek bij Jozef en 
Maria: de wijzen of de herders? 
5. Wat doen de herders na hun kraambezoek? 
 

Financiële ondersteuning 
Als u het werk van het Dovenpastoraat wilt 
steunen dan kunt u een gift over maken op 
NL 10 ABNA 0478 2579 10 t.n.v. 
IC Delfland-Rotterdam. Deze giften zijn fiscaal 
aftrekbaar voor in de inkomstenbelasting.  

Vanaf de aangifte Inkomstenbelasting 2020 
kunnen er alleen giften worden afgetrokken aan 
een ANBI-instelling. De IC kan geen ANBI-status 
krijgen. Door gebruik te maken van de ANBI-
status van een plaatselijke kerk kunnen giften 
aan de IC Delfland-Rotterdam fiscaal worden 
afgetrokken voor de inkomstenbelasting. Voor 

meer informatie pjajaarsma67@hotmail.com. 
Dankzij uw gift kunnen wij dovendiensten en 

activiteiten blijven organiseren voor onze 

kerkgangers. Alvast bedankt! 

Opmerkelijk 
Ds. J de Kok uit Westkapelle heeft het beroep 

aangenomen van de Gereformeerde Gemeente 
Sint Annaland. De gemeente was sinds de 
oprichting in 1854 vacant. Dit was het 231ste 
geregistreerde beroep.   
(Facebook – Info Beroepen – 10 december 2022) 
 

Tenslotte 
Het is alweer zo’n 40 jaar geleden, toen we nog 
elke zondag nog om 09.00 uur naar de kerk 
gingen. Maar bij hele hoge uitzondering konden 
we soms uitslapen, bijvoorbeeld als er een 

feestje was geweest en het laat was geworden. 
Toen mijn moeder na een feestje op 

zaterdagavond zelf wakker werd op 
zondagmorgen en de wekker niet was gezet, 
wilde ze zich toch niet direct weer omdraaien. Ze 
schudde mijn vader wakker en sprak de 
woorden: “Wil je wakker worden of doorslapen?” 
(AD 4 augustus 2022 – Gerrit Euverman) 

 

Volgende nieuwsbrief 

Copy voor de volgende Nieuwsbrief (Voorjaar 
2023) graag opsturen voor 1 maart 2023 aan 

pjajaarsma67@hotmail.com 
 
Antwoorden Cryptogram 
1.Gabriel  2.Dit weten we niet  3.Vrede  4.De herders  
5.Ze keerden terug naar de kudde schapen 
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