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INTERKERKELIJK COMMISSIE VOOR DE GEESTELIJK VERZORGING VAN DOVEN IN DE 

REGIO DELFLAND-ROTTERDAM. 

 
 

 

 

 

 

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 wisse2586@gmail.com 06-33565652 

 
Vacant 

  Adviseur vanuit IDP: Frans van Dijke f.vandijk@protestantsekerk.nl 06-21525780 

  

Naar aanleiding van maatregelen van 

de Nederlandse overheid in het kader 

van de Coronavirus-pandemie kan het 

zijn dat kerkdiensten en andere in deze 

Nieuwsbrief genoemde activiteiten 

komen te vervallen of worden 

uitgesteld.  

Raadpleeg zo nodig websites, 

Facebook of de IC. 

 

 
Voor u ligt de Voorjaarseditie 2020 van de 
Nieuwsbrief van de IC Delfland-Rotterdam. Veel 

leesplezier toegewenst.  
 

Pasen 
“…en dat Hij opgewekt is op de derde dag…” (1 
Korinthe 15:4) 

 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! Dat is wat het lege 
graf verkondigt en ook de engelen, én de 
vrouwen en allen die getuige zijn geweest van 
Christus’ opstanding uit de dood. Maar bovenal 
zijn het de Schriften die getuigen. Het Oude 

Testament van waaruit de Here Jezus aan de 

Emmaüsgangers uitlegde dat de Christus dit 
moest lijden en zo Zijn heerlijkheid ingaan. 
Gods Woord spreekt zelf over de heerlijkste dag 
van alle dagen. De dag waarop Hij, Die voor ons 

de toorn van God over de zonde aan het kruis 
heeft gedragen, de banden van de dood verbrak 
en een weg gebaand heeft naar Gods Koninkrijk. 
Altijd stond er aan het begin van ieders 
levensweg een bord met daarop de afbeelding 
van een doodlopende weg. Maar de Here Jezus 
veranderde dit bord door het kruis tot een 

doorlopende weg. Een weg ten leven. Daarom is 
Paaszondag een hoge feestdag. De prikkel van 
de dood is tenietgedaan. Jezus leeft en door het 
geloof in Hem leven wij met Hem. 
(uit een Handvol Koren 2019, ds. J. Holtslag) 

 

Kerstviering 
Op 25 december 2019 was de gezamenlijke 
Kerstviering van de IC’s Den Haag e.o., 
Zoetermeer en Delfland-Rotterdam. In deze 
dienst, die werd gehouden in de Koningkerk te 
Voorburg, ging Ds. Dinant Poortman voor. Er 

waren 48 kerkgangers. De opbrengst van de 
collecte (€ 94,05) was bestemd voor The Holy 
Institute For the Deaf (dovenschool in Jordanië). 
Na afloop werd het Kerstgeschenk uitgedeeld. 
Dit jaar was gekozen voor “Deel je leven”. Een 
dagelijks inspirerende tekst en een passende 

afbeelding. Pakkende oneliners, bemoedigende 
Bijbelteksten en korte gebeden om de dag mee 

te beginnen. 

 

     
 

Contactadres: Pier Jaarsma:  pjajaarsma67@hotmail.com   
 

Bankrekening: NL10ABNA0478257910     t.n.v. IC Delfland-Rotterdam 

 

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

● zondag 22 december 2019 sprak Carola 
Veldhuizen in de dovendienst te Delft over het 
Kerstevangelie uit Micha 5:1-4. De aankondiging 
van de geboorte van Jezus. Gods leiding bij de 
geboorte en in het leven van Jezus en van ons. 
God gaat met je mee. Ook in het nieuwe jaar! 
Tot Jezus komt. 

● Jan Jongeneel sprak in de dovendienst op 29 
december 2019 in Rotterdam over Psalm 25: 
1-5. David vertrouwt in deze Psalm op God. Een 
voorbeeld voor ons in het nieuwe jaar! Een 

Psalm die troost geeft om met God het nieuwe 
jaar in te gaan. 
● zondag 5 januari 2020 waren we te gast in de 

Vredeskerk te Rotterdam. Ds. Fokje Wierdsma 
sprak uit Mattheüs 2:1-12. Over de Wijzen uit 
het Oosten. Het thema was: “Verschijnen.” Het 
was de laatste keer dat er een gecombineerde 
dienst in de Vredeskerk werd gehouden (vanaf 
2021 in de Credokerk). Daarom kregen alle dove 

kerkgangers 3 rozen. Eén om zelf te houden en 
2 om aan andere dove Christenen te geven, die 
niet aanwezig konden zijn.  

 
● zondag 12 januari 2020 waren wij te gast in 

Het Boek in Delft. Ds. Jan Groenleer sprak over 
Jesaja 62:1-5. God laat eeuwig zijn trouw blijken 
aan Zijn verbond. In Jezus redt Hij het verbond. 
Tijdens de dienst werd ook het Heilig Avondmaal 
(aan tafel) gevierd. 
● zondag 19 januari vertelde Jan Jongeneel in de 

dovendienst te Rotterdam over Johannes 15:1-
8. Over de ware wijnstok en de ranken. Door in 
Jezus te blijven zal ons geloof groeien en 
vruchten geven! De Levensweg gaan met Jezus. 
Elke dag je leven in Jezus handen leggen. 
● zondag 26 januari 2020 sprak Carola 
Veldhuizen in de dovendienst te Delft over Lukas 

2:41-52. Over de twaalfjarige Jezus in de 
tempel. Jezus zoeken. Waar kunnen we Hem 
vinden? Wat wil Jezus zeggen en wat betekent 
dat in mijn leven? Wat wil Hij mij vertellen?  
● zondag 9 februari 2020 waren we in de 
Bethelkerk te Waddinxveen. Wat fijn dat we met 
16 kerkgangers mochten luisteren naar ds. 

Thejon Bos. Over Mattheus 4:1-11. Over de 
verzoeking van Jezus in de woestijn. Een mens 
te zijn op aarde is voor Jezus “ja” zeggen tegen 
God en evengoed “nee” zeggen tegen de duivel. 
● zondag 16 februari waren er maar 2 doven 
aanwezig in de Rehobothkerk te Rotterdam. In 

plaats van een dienst hadden we een 
kringgesprek, met als leider Wolter Smit. We 

spraken over Psalm 42. Verlangen naar God! 
Wanneer verlang jij naar God? Welke rol speelt 
God in je leven?  
● op zondag 23 februari sprak Jan Jongeneel in 
de dovendienst te Delft over Psalm 62: 1-13. 

David leert ons al onze zorgen bij God te 
brengen! Breng je zorgen en vragen bij God, 
zodat wij rustig mogen worden. 
● de dovendienst van zondag 15 maart 2020 
kwam te vervallen. 
● de dovendiensten van zondag 22 maart 2020 
en zondag 29 maart komen te vervallen. 
(Pier Jaarsma) 
 

 
5 april – 09.30 Rehobothkerk, Noordsingel 90, 
3032 BH Rotterdam (G), ds. J. Mannie met tolk 
10 april – 19.30 Oude Kerk (Wijkgemeente 
Binnenstad-Vrijenban), Heilige Geestkerkhof 25, 
2611 HP Delft (G), ds. A.B. Vroomans met tolk, 
Goede Vrijdag met viering Heilig Avondmaal 

12 april - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (D), ds. A.D. 
Poortman 
19 april - 10.00 Rehobothkerk (Benedenzaal), 
Rotterdam (D), C.M. Veldhuizen 
26 april - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft 
(D), J.A. Jongeneel 

3 mei – 09.30, Dorpskerk, Kerkstraat 90, 3176 
PS Poortugaal (G), ds. M.H. van de Graaf met 
tolk 
10 mei – 10.00 Marcuskerk (Wijkgemeente 
Mattheus), Menno ter Braaklaan 2, 2624 TH 
Delft (G), ds. M.J. van Oordt met tolk 

17 mei - 10.00 Rehobothkerk (Benedenzaal), 

Rotterdam (D), J.A. Jongeneel 
24 mei – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), Delft 
(D), ds. E. Dibbets-van der Roest 
31 mei - 10.00 Rehobothkerk (Benedenzaal), 
Rotterdam (D), C.M. Veldhuizen 
7 juni – 09.30 Nieuwe Kerk, J.A. Beijerinkstraat 

53, 2912 AA Nieuwerkerk aan den IJssel (G), ds. 
H.I. Methorst met tolk 
14 juni – 10.00 Dorpskerk, Dorpsstraat 3, 2636 
CB Schipluiden, ds. E. Dibbets-van der Roest 
20 juni - 13.00 Breepleinkerk, Rotterdam (D), 
W. Pantjes, aansluitend Gemeentemiddag IC en 
DEL 

21 juni - 10.00 Rehobothkerk (Benedenzaal), 
Rotterdam (D), J.A. Jongeneel 
28 juni – 10.00 Rehobothkerk (Benedenzaal), 
Rotterdam (D), C.M. Veldhuizen 
(G=Gecombineerd D=Dovendienst) 
(onder voorbehoud van wijzigingen) 
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Vooruitblik kerkdiensten 
Ook in het 2de kwartaal van het dit jaar zijn er 
weer volop kerkdiensten waarin we de 

ontmoeting met God kunnen zoeken. We hopen 
op goede en gezegende diensten.  
 

Viering Heilig Avondmaal 

 
Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) is er een 

gecombineerde dienst in de Oude Kerk te Delft. 
Deze dienst begint om 19.30 uur. In deze dienst 
zal het lijden en sterven van Jezus worden 
herdacht. Ook zal het Heilig Avondmaal (aan 
tafel) worden gevierd. 
 

Renovatie benedenzaal 
Rehobothkerk Rotterdam 

 
De afgelopen maanden zijn de vrijwilligers van 
de Rehobothkerk te Rotterdam verder gegaan 
met de renovatie van de benedenzaal. Waar ook 
de dovendiensten worden gehouden. Inmiddels 
is de vloer gereed en zal de zaal verder worden 

aangepakt (plafond en muren sauzen, deuren 

verven etc.). De kleur van de muren/deuren 
wordt nog verder uitgezocht, waarbij gedacht 
wordt aan een pasteltint zoals ook in de kerkzaal 
is gebruikt (het is nu allemaal hard- en 
donkergroen). 
(emailbericht 16 januari 2020) 

 

Corona-virus 

 
Persbericht PKN 28 februari 2020: 

“Van verschillende gemeenten ontvangt de 
dienstenorganisatie vragen over het coronavirus. 
Zij willen graag weten hoe zij daarop kunnen 

reageren, vooral in verband met het schudden 
van handen, de viering van het Heilig 
Avondmaal en bezoekwerk. Hier vindt u 
daarvoor enige informatie en enkele richtlijnen. 
Het is aan de kerkenraden om te beslissen in 

hoeverre deze richtlijnen worden opgevolgd. 
Allereerst raden wij u aan om de informatie van 
de RIVM te lezen en op basis daarvan uw eigen 
afwegingen te 
maken: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-
19/vragen-antwoorden. 
Handen schudden, vredeswens etc. 

Gelet op het feit dat de overdracht van het virus 
vooral plaats vindt via de mond en de handen, 

kunt u er voor kiezen om dit contact voorlopig 
achterwege te laten. U kunt er ook voor kiezen 
om desinfecterende gel beschikbaar te stellen 
voor de aanwezigen. 

Het Avondmaal 
Met betrekking tot het Avondmaal is het wellicht 
aan te raden om niet te drinken uit één 
gezamenlijke beker, maar een andere vorm te 
kiezen.  
Let wel: het is een vrijblijvend advies, er wordt 
niet getreden in de verantwoordelijkheid van de 

kerkenraden. Binnen de kaders van de kerkorde 
bepaalt de kerkenraad of en op welke wijze de 
Maaltijd van de Heer ter plaatse wordt gevierd. 

In onze kerken zijn er verschillen in de wijze van 
viering die allen theologisch gelegitimeerd en en 
liturgisch verantwoord zijn. Het is aan de 
kerkenraad de afweging te maken in hoeverre 

men het zoveel mogelijk voorkomen van 
besmettingsgevaar wil laten prevaleren boven 
bijvoorbeeld de wijze waarop men gewend is het 
Avondmaal te vieren.  
Het spreekt vanzelf dat de mensen die brood en 
wijn uitdelen hun handen van te voren goed 

wassen. U kunt ook denken aan het gebruik van 
desinfecterende gel. In de tweede plaats zal 
duidelijk zijn dat het besmettingsgevaar het 

kleinst is als er niet door ieder gedronken wordt 
uit dezelfde beker en dat het brood door zo 
weinig mogelijk mensen aangeraakt (gebroken) 
wordt.  

U zou gebruik kunnen maken van meerdere 
kleine bekertjes, al dan niet samen met stukjes 
brood of Matze. Het met een doek schoonvegen 
van de beker nadat iemand eruit gedronken 
heeft of het dopen van het brood in de wijn, 
biedt geen bescherming tegen de overdracht van 
virussen.  

Collecte 
Het doorgeven van collectezakken vormt volgens 
het RIVM geen risico. 

Bezoekwerk  
Er is op dit moment geen aanleiding anders om 
te gaan met bezoekwerk, dan met een gewone 

griep het geval zou zijn. Een goede hygiëne, 
zoals hierboven aangeduid, volstaat als de 
bezochte niet lijdt aan de het coronavirus. Mocht 
dat wel het geval zijn dan is het wijs, zolang het 
om de milde variant gaat en als er contact moet 
zijn, dit even te beperken tot de telefoon. Wordt 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
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de ziekte erger en is pastorale zorg 
noodzakelijk, dan is overleg met de behandelend 
arts de juiste weg. “ 
Algemeen Dagblad 12 maart 2020: 
“De PKN, de koepel van protestants christelijke 

kerken, roept de gemeenten op tot het eind van 
de maand maart alle diensten en bijeenkomsten 
met meer dan 100 mensen af te gelasten in 
verband met het coronavirus. De koepel volgt 
daarmee de oproep van het kabinet.” 
 

Volkslied en Vrijheid 
Koningsdag, dodenherdenking , Bevrijdingsdag – 

we gaan het Wilhelmus de komende tijd weer 
horen en zingen. Valt er nog iets te vertellen 
over ons volkslied? Niet de “dubbele agenda” 

van dit lied, dat mogelijk een religieuze en 
politieke rechtvaardiging van de “opstand” van 
Willem van Oranje is. Niet dat het 15 coupletten 
telt en alle beginletters bij elkaar de naam Willen 
van Nazzov (=Nassau) vormen. Niet dat de 
auteur onbekend is, ook al roepen we al eeuwen 

dat het “waarschijnlijk” de calvinist Filips van 
Marnix van Sint Aldegonde is, omdat we hebben 
willen verhullen dat het de katholieke dichter 
Dirck V. Coornhert was. Overigens wijst recent 
onderzoek Petrus Datheen als auteur aan, de 

calvinistische theoloog die de Belgische 
reformatie “aanvoerde”, die van die 

Psalmberijmingen. 
Niet nieuw is het feit dat koningin Wilhelmina 
pas in 1932 het dan 350 jaar oude lied uitroept 
tot volkslied. Wel leuk is dat zij dit waarschijnlijk 
alleen deed, omdat ze de muziek zo mooi vond. 
En pas nadat ze eigenwijs bij haar inhuldiging 
(1898) en andere gelegenheden het Wilhelmus 

had laten spelen in plaats van het toen officiële 
volkslied “Wien Neerlands bloed”. Oók nieuw is 
misschien het feit dat het Wilhelmus volgens het 
Guiness Book of Records het oudste volkslied ter 
wereld is. Nóg een “fun fact”: de melodie is 

eigenlijk een treiterend spotliedje dat de 

Hugenoten zongen toen ze de Franse stad 
Chartres belegerden (1568). 
Opvallend: het Liedboek voor de Kerken is zo 
goed als de enige christelijke zangbundel waarin 
alle 15 coupletten staan. Andere belangrijke 
kerkelijke bundels hebben of alleen 1, of alleen 1 
en 6, of alleen 1, 6 en 14.  Overigens is 

Nederland niet het enige land met een volkslied 
waarin God zo’n prominente rol speelt. Zo ook 
Engeland (God save the Queen), IJsland “O, Gud 
vors land – O God van ons land) en het 
Zwitserse volkslied heet zelfs De Zwitserse 
Psalm! Wel heel Neder-calvinistisch is dat het 

Wilhelmus niet gaat over een God die zich sterk 

maakt voor een land, maar over een volk en 
individu die zich bewust zijn van het aardse 
lijden, zich verootmoedigen voor God en 
daardoor van Hem hun (eeuwige) heil en 
redding mogen verwachten: “In Godes vrees te 
leven heb ik altijd betracht”. (vers 2) 
(Protestant Kerkblad Delft, april 2019) 

Collecterooster 

 
In een dovendienst is de eerste collecte 
bestemd voor de IC Delfland-Rotterdam. De 
tweede collecte is voor “een goed doel”. Voor 
de komende periode zijn die:  
12 april – Dovenschool Jordanië  

19 april – Dovenschool Zuid Afrika 
26 april – Dovenschool Jordanië 

17 mei – Red Het Kind 
24 mei – Dovenschool Indonesië 
31 mei – Dovenschool Zuid-Afrika 
20 en 21 juni – Dovenschool Jordanië 

28 juni – Red Het Kind 
Alle collectes van harte aanbevolen. 
 

Bedanken voor gift 
“Beste bezoekers aan kerkdienst Rehobothkerk, 
Hartelijk dank voor de collecteopbrengst van  

€ 19 die jullie bestemden voor de dove kinderen 
op het instituut in Jordanië. Jullie zijn trouwe 
ondersteuners van de kinderen. Jullie helpen er 
zo aan mee dat de kinderen een goede 

schoolopleiding krijgen. Zo hebben ze uitzicht op 
een goede toekomst. 
Namens de kinderen een hartelijk 'Dank u wel!' 

Met vriendelijke groet, Yvonne Bergwerf, 
secretaris Vrienden van het HLID.” 
(email, 9 maart 2020) 

 
Ziekte 
Wij bidden voor hen die lichamelijk en/of 
geestelijk zorgen hebben. Broeders en zusters, 
ouderen en jongeren, die met behandelingen 
bezig zijn, wachten op uitslagen, of moeten 
leren omgaan met steeds meer zorgen, vragen 
en beperkingen. In het gebed van de gemeente 

bent u allen vast begrepen. God houdt u, jou en 
ons allen in Zijn Hand. Warmte, liefde vrede, 
troost en leven stroomt ons door Zijn zegen 
tegemoet. Wij wensen het u toe dat u deze 
troost en dit geloof ervaart en vast kunt houden 
in de stormen die ons kunnen treffen. 

 

Gemeentemiddag 2020 
De Gemeentemiddag zal op zaterdag 20 juni 

2020 worden gehouden. Voor de kerkgangers 
van de IC, leden van de DEL en voorgangers in 
het dovenpastoraat. Aansluitend aan de 
dovendienst in de Breepleinkerk te 

Rotterdam. Aanvang 13.00 uur, waarin Wieger 
Pantjes hoopt voor te gaan. Aansluitend zijn er 

leuke activiteiten in de kerkzaal. Aan het eind 
van de middag is er een broodmaaltijd. De 
middag eindigt om ongeveer 18.00 uur. 
Opgeven kan via: pjajaarsma67@hotmail.com 

 

 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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Van het Bestuur 

 
Op 13 februari 2020 kwam het bestuur van de 
IC bij elkaar in Delft. Er werd gesproken over 
o.a. het pastoraat, het kerkbezoek, het 

preekrooster voor 2020 en 2021, de 
Gemeentemiddag en het Jaarverslag 2019. De 
volgende vergadering is op 14 mei 2020 in Delft.  
 

 

 
 

Hand-In-Hand 

 
Op 19 februari 2020 was de 2de bijeenkomst van 
Hand-In-Hand Feijenoord. Een organisatie van 
allerlei kerken (26) en christelijke organisaties 
(17) die actief zijn in de wijk Feijenoord te 
Rotterdam. Vaak wordt er gevist in de eigen 
vijver. Samen kan er veel meer voor elkaar 
worden betekend. Elkaar praktisch helpen. Het 

was een mooie avond. Met een levend bingo, 
vijf-minuten toespraken en veel tijd voor 
ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. 
(bewerkt naar diverse publicaties door Pier Jaarsma) 

 

Toekomst Dovenpastoraat 

In het najaar van 2019 waren er een 3-tal 
regionale bijeenkomsten van het Interkerkelijk 
Dovenpastoraat samen met de IC’s. Om samen 

na te denken over de toekomst. Namens de IC 
Delfland-Rotterdam was Pier Jaarsma aanwezig 
in Gorinchem. Het was een goede en 
inspirerende avond. Er kwamen veel ideeën op 

tafel. Al deze ideeën en gedachten moeten 
leiden tot een nieuw Beleidsplan, dat later dit 
jaar verschijnt. 

(Pier Jaarsma) 
 

  

Dove leden IC Bestuur 
Volgens de regels van de IC Delfland-Rotterdam 
moet het bestuur ook bestaan uit dove 
kerkgangers. Immers zij kunnen zelf het beste 

bepalen welke aanpassingen er nodig zijn. Het 
bestuur van de IC is op zoek naar nieuwe 
dove/slechthorende leden. Het bestuur 
vergadert 4 keer per jaar in Delft. Bij de 
vergadering is ook een gebarentaaltolk 

aanwezig, die u/je zelf mag regelen. De uren 
van de gebarentaaltolk worden via Tolkcontact 

door de IC betaald.  
Lijkt het u/je een uitdaging om mee te beslissen 
over het werk van het dovenpastoraat in de 
regio Delfland-Rotterdam, meld(t) u/je dan aan 
via pjajaarsma67@hotmail.com. 
 

Preekroosteropsteller 
Per direct is de IC-Delfland-Rotterdam op zoek 
naar een Preekroosteropsteller. 
Wat gaat u doen als Preekroosteropsteller: 

 u stelt per kwartaal het preekrooster op 
voor de komende diensten 

 u heeft contact met de diverse 
voorgangers en vraagt hen wanneer zij 
een dienst kunnen/willen voorgaan 

 u muteert eventuele veranderingen in 
het rooster 

 u woont de kwartaal vergaderingen van 

het IC bestuur bij (4 x per jaar 2 uur) 
Wat kan deze onbezoldigde functie bieden: 

 u wordt lid van een hecht en 
gemotiveerd bestuur team 

 het is bevredigend om een bijdrage te 
kunnen leveren aan het ondersteunen en 
instant houden van de dovendiensten. 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u 
terecht bij Pier Jaarsma, 
pjajaarsma67@hotmail.com 

 
WhatsApp-groep 

Per 12 december 2018 is er een speciale 
WhatsApp-groep gemaakt onder de kerkgangers 
van de IC Delfland-Rotterdam. Daarmee kunnen 

de kerkgangers nog sneller op de hoogte worden 
gebracht van nieuws en veranderingen van 
kerkdiensten. En kunnen er afspraken gemaakt 

worden met betrekking tot meerijden en 
koffiezetten. 
Niet in alle gevallen zal de informatie daarna nog 

met de email worden verspreid. Als je wilt 
worden toegelaten tot deze WhatsApp groep, 
stuur dan een e-mailtje met je mobiele nummer 
naar pjajaarsma67@hotmail.com 
 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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Nieuws van de DEL 

 
Op 6 februari 2020 deelde het bestuur van de 
Christelijke Dovenvereniging DEL uit Rotterdam 

mee dat zij geen dovendiensten meer zullen 
houden. De belangrijkste reden hiervoor was het 

teruglopende kerkbezoek. Enkele leden zullen 
binnenkort naar DE Geldershorst te Ede 
verhuizen. Ook enkele bestuursleden hadden 
aangeven te willen stoppen met hun taken. Dat 
betekent dat alle geplande diensten voor dit jaar 

komen te vervallen. Na iets meer dan 100 jaar 
komt er een einde aan de dovendiensten van de 
DEL. Het bestuur van de IC vindt dit natuurlijk 
heel erg jammer, maar begrijpt de situatie 
waarin de DEL zich momenteel bevindt. Hierbij 
wil de IC de DEL dan ook bedanken voor de 
jarenlange samenwerking.  
(Pier Jaarsma) 

 

Kerstviering DEL 
Op zaterdag 21 december 2019 was de 
kerstviering van de DEL. Het zou de laatste 

dovendienst zijn die door de DEL werd 
gehouden. Jan Jongeneel sprak over Lucas 2:7-
17. Over de geboorte van Jezus en de herders 
die langs kwamen in de stal. Jezus kwam op 
aarde als Redder om ons te redden door in Hem 
te geloven!  
(Pier Jaarsma) 

 

Data Bijbelkring 

 
Ook in 2020 is er weer de Bijbelkring. Altijd op 

de derde donderdagmiddag van de maand in de 
voorhof van de Breepleinkerk, Van Malsenstraat 
104, 3074 PZ Rotterdam.  
De datums zijn 16 april en 15 mei. In de 
maanden juni, juli en augustus is er geen 
Bijbelkring. De aanvang is om, 13.30 uur, tot 

ongeveer 15.00 uur. De leider is Frans van 

Dijke, dovenpastor. Job en het gebed van het 
Onze Vader (Mattheus 6:9-13) zullen centraal 
staan. Van harte uitgenodigd.  
(Harm de Vries)  
 

Ambtsjubileum 
Op 11 januari 2020 was het 40 jaar geleden dat 
ds. Adri Dingemanse werd bevestigd als 

predikant. Dit gebeurde in de CGK te Arnhem. 
Na 1,5 jaar werd hij gevraagd om mee te doen 
met het opzetten van een IC. Daar kreeg hij al 
snel hart voor doven en slechthorenden. In 1990 
werd Adrie Dingemanse predikant te Assen. Ook 

daar was hij betrokken bij het dovenpastoraat. 
In 1996 werd hij dovenpastor binnen het 
Interkerkelijk Dovenpastoraat. Tot aan zijn 
emeritaat in 2015 is hij dovenpastor geweest, in 
de regio Noord- en Midden Nederland. 
Het jubileum werd herdacht in een 
gecombineerde kerkdienst in De ark te Urk op 

12 januari 2020, waarin ds. Dingemanse zelf 
voorging. Na afloop was er gelegenheid om het 

echtpaar Dingemanse de hand te drukken. 
(Pier Jaarsma) 
 

Afscheid (1) 
Op donderdag 16 januari 2020 was in de 
Bethelkerk te Amsterdam de afscheidsdienst van 
Wieger Pantjes. In deze dienst eindigde het werk 
van Wieger Pantjes als dovenpastor in 
Amsterdam en bij de IC Noord-Holland. In de 
dienst stond 1 Korintiërs 2:9 centraal: “Maar het 

is zoals er geschreven staat: “Wat het oog niet 
heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat 
in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft 

God bestemd voor wie hem liefheeft.” “In de 
dienst werd God gedankt en gevraagd of Hij het 
werk van onze handen wil bevestigen. Na afloop 
was er een receptie met toespraken.  
(Pier Jaarsma) 

 

Afscheid (2) 
Op 29 maart 2020 zou er afscheid kunnen 
worden genomen  Ds. Kievit. Dit na een dienst 

in de Open Hofkerk, Herschelstraat 27, 3318 VA 
in Dordrecht. In deze dienst viert Ds. Kievit ook 
zijn 25-jarig ambtsjubileum.  
Echter in verband met de maatregelen van 
overheidswege in verband met de coronavirus 

pandemie is besloten deze uit te stellen. 
(IDP Nieuwsbrief 2020-1 en email 13 maart 2020) 
 

Vacature Dovenpastor  
Zoals bekend is per 1 januari 2020 Ds. Jan 
Kievit niet meer vanuit de Protestantse Kerk 
werkzaam voor het Interkerkelijk 

Dovenpastoraat. Ook is er al eerder gemeld dat 
de vacature die door dit vertrek ontstaat zal 
worden ingevuld door de Protestantse Kerk. Er 
wordt gehoopt dat er zo snel mogelijk een 
opvolger voor Ds. Kievit gevonden zal zijn. 
Afgesproken is dat ds. Frans van Dijke het 
eerste halfjaar van 2020 beschikbaar is voor 

urgente zaken binnen de IC’s die nu even geen 
eigen dovenpastor hebben.  
Op 10 maart 2020 is er een vacature geplaatst 
op Doofenkerk.nl, waarin een Dovenpastor voor 
27 uur wordt gezocht. Ook staat de vacature op 
werkvoordekerk.nl. Reageren kan vóór 30 maart 
2020. 
(IDP Nieuwsbrief 2020-1 en www.doofenkerk.nl) 
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Jongeren en IDP  
Op de bijeenkomst van voorzitters van IC’s 

begin 2018 is uitgesproken dat prioriteit 
nummer 1 moet zijn: het bereiken van meer 
jongeren. Er is daarom gestart met een 
jongerenproject. Hierin zijn 4 dove jongeren 
actief, plus de kerkelijk werker in opleiding (D), 
samen met Ds. Martin Visser en Sylvia van 
Delden. In dit project is NGT de voertaal. De 

jongeren zijn leidend, de twee beroepskrachten 
zijn volgend. Er is uitvoerig gesproken over 
ervaringen van Dove jongeren in de kerken en 
er is gekeken naar een onderzoek van de 

tolkopleiding in Utrecht wat dove jongeren 
wensen m.b.t. geloof en kerk. De eerste actie 
vanuit het jongerenproject is het organiseren 

van twee kerkdiensten. Dit worden reguliere 
gecombineerde diensten, met daarin extra 
aandacht voor wat jongeren belangrijk vinden. 
Aansluitend zal er een gesprek georganiseerd 
worden. Deze kerkdiensten worden voorbereid 
door de jongeren zelf. De geprikte data voor de 

diensten zijn: 17 mei in Alphen aan den Rijn en 
4 oktober in ‘t Harde. In het kerkdienstenrooster 
op de website www.doofenkerk.nl staat 
binnenkort plaats en tijd vermeld. 
(IDP Nieuwsbrief 2020-1) 

 

De Geldershorst 

 
In januari 2020 is de nieuwbouw van De 
Geldershorst in Ede opgeleverd. De Geldershorst 
is het enige verzorgingshuis in Nederland voor 
oudere doven in Nederland. Het betreft hier 36 
appartementen (aanleunwoningen) met zorg. Op 

de begane grond komen zorgfuncties zoals 
fysiotherapie, dagbesteding en ook 7 
zorgappartementen. Vanuit de IC Delfland-
Rotterdam zullen een aantal kerkgangers 
verhuizen naar Ede. Wij hopen dat u zich snel 
mag thuis voelen in De Gelderhorst en wensen u 
alle goeds toe. 
 

Vacatures  

Voor een aantal taken van het IDP 

zoeken wij nog steeds vrijwilligers. Kijk voor een 
overzicht van ‘vacatures’ op 

www.doofenkerk.nl/organisatie. De vrijwilligers 
zijn zowel horend als doof. De uitdaging is om 
meer dove- dan horende vrijwilligers te hebben! 
(Nieuwsbrief IDP 2020-01) 

 

Uitzending kerkdienst voor doven 

 
Regelmatig wordt er een kerkdienst opgenomen 

in gebarentaal. Daar wordt ook ondertiteling aan 
toegevoegd. Soms ook een gebarentaaltolk. 
Iedereen kan op deze manier deze dienst 

bekijken en meemaken. Alle diensten zijn te 
vinden via de website www.doofenkerk.nl en 
www.opwegmetdeander.nl. Via de 
www.beleefmee.nl kan de Schriftlezing en de 

preek worden bekeken, via een gratis 
aanmelding.  
Op 24 december 2019 is er een dienst geplaats 
die is opgenomen in de Kruiskerk te Buitenpost. 
Ds. Martin Visser spreekt over de geboorte van 
Jezus uit het Johannes evangelie. Het wonder 
van Gods liefde. 

Op 18 januari 2020 is er een dienst geplaats 
waarin Ds. Adrie Dingemanse spreekt over 
Mattheus 13. Over de gelijkenis van het onkruid 

tussen de tarwe. Waarom doet God niets? 
Op 4 april zal er een dienst worden geplaatst die 
is opgenomen in de Ontmoetingskerk te 

IJsselstein. Ds. Frans van Dijke gaat hierin voor. 
 
Verder is er een bijzonder project gestart. Een 
serie van 8 korte overdenkingen. De 1ste is op  
21 februari 2020 geplaatst. Hierin spreekt 
ds. J. Swager (foto) over de Gelijkenis van het 
verloren schaap uit Lukas 15:1-7. 

 
Op 11 maart 2020 is er een overdenking van 
Alfred Bout geplaatst. Deze is naar aanleiding 
van Psalm 14:1-2. 
 

 
Ook op de website www.opkijken.nl vindt u 
preken met gebaren. In samen werking met 
dovenpastor Carola veldhuizen zijn een aantal 
preken met gebaren opgenomen. 
 

 

http://www.doofenkerk.nl/organisatie
http://www.opkijken.nl/
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Dagelijkse Bijbelverzen NGT 

 
Op de Facebookpagina “Dagelijks Bijbelverzen 
NGT” verschijnt dagelijks een filmpje waarin 
vers uit de Bijbel in de Nederlandse Gebarentaal 
gebaard. Gevolgd door een korte overdenking.  

 

Wandeltheater Dolorosa 
Wandeltheater Dolorosa 2020 in Kampen gaat 
niet door. Dit naar aanleiding van de 

maatregelen vanuit de overheid in verband met 
de coronavirus pandemie. 
Deze voorstellingen zouden worden gegeven op 
zaterdag 28 en 29 maart in de Bovenkerk te 
Zwolle. Er zouden ook gebarentaaltolken 
aanwezig zijn. 

 
Maar volgende jaar in 2021 is het Wandeltheater 

Dolorosa wel in de Bovenkerk te Zwolle. 
De data volgen binnenkort op Facebook. 
(Facebook, 13 maart 2020) 

 

Pasen met Sela  

 
Sela is een Nederlandse christelijke band, die 
zich ten doel stelt om kerken van eigentijdse 
kerkmuziek te voorzien. Ze schrijven daartoe 

liederen, geven concerten in het hele land en 
brengen albums uit. De muziekstijl van Sela is 
een combinatie van worship-rock met Ierse folk 
en klassieke invloeden. 

Tijdens de tour ‘Pasen met Sela’ zullen er 3 
concerten toegankelijk gemaakt worden voor 
gebarentaalgebruikers door Sela. Kom je ook? 

Reserveer dan zo snel mogelijk via onderstaande 
link. 
https://www.truetickets.nl/doventolk 
07-03-2020 Zwolle - Verrijzeniskerk 
21-3-2020 Rotterdam – Grote of Sint-

Laurenskerk 
04-04-2020 Gorinchem – Grote kerk 
(Wikipedia en Facebook) 

 

The Passion 

 
Dit jaar is The Passion in Roermond, op 
donderdag 9 april. Tijdens dit grote live-

evenement krijgen de laatste uren van Jezus' 
leven, lijden en opstanding vorm door optredens 
van bekende artiesten en Nederlandstalige 
muziek. The Passion staat voor liefde, verbinding 
en vrijheid voor iedereen. 
De organisatie houdt rekening met diverse 
doelgroepen. Zo worden er speciale podia 

gebouwd voor mensen met een rolstoel of 
zijn er live tolken aanwezig op het 
evenement voor doven en slechthorenden. 
The Passion wordt rechtstreeks uitgezonden op 
NPO 1 met ondertiteling. Waarschijnlijk via NPO 

Extra met gebarentaaltolken. 

 

Christelijke Doven Dag  
Op 18 april 2020 zou  de Christelijke Doven Dag 
gehouden. De Christelijke Dovendag is een 

initiatief van de Nederlandse Christelijke Bond 
van Doven, Interkerkelijk Dovenpastoraat, 
Kadosh gebarentaal-kerk, Deaf Christian 
Fellowship Nederland en Katholiek 
Dovenpastoraat. 
Echter in verband met de maatregelen van 
overheidswege in verband met de coronavirus 

pandemie is besloten deze uit te stellen tot 

volgend jaar. 
 

Nederland Zingt 
Op 25 april 2020 zou het muzikale feest weer los 

barsten. Ruim tienduizend mensen zullen weer 
'Samen zingen, samen geloven'. In de Jaarbeurs 
in Utrecht. 

 
Echter in verband met de maatregelen van 
overheidswege in verband met de coronavirus 
pandemie is besloten deze uit te stellen naar 7 
november 2020. 
(Facebook) 
 

 

https://www.facebook.com/selanl/?__tn__=KH-R&eid=ARDahMXLTXY--hOofr50-AqnqTmplyqzb23KBv9UzhttZK9lpwuwj5SG4bT6vFrrFcDmf5KEA3QIR4OC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfdZXnu6xLq-i_l4bVWgIId7umwC42xeDiYjV7P4T9rc3XzinAt1qtkvRsyojVAB-guer56h82B3OE04PXjemtUKQL9yN7e5KztsUVRCZl4XzJ33Hy2m_wi8C8Tw4GgeXyQhxsjwiKGoHoU9Elnz4322mBvn42siL_JWpZbo6bgUJApp3dyc-PCoFY9VScIHhy69QvVbTkM5JNc2rrJYefUM8zysgDcHw4tTRwXiwbuLKry4kjBQsza74g5lRSQ9y7_wDNg2ZwGVanrLdrbj5Ljv4xb4e86ma4T_kJDxcLRR3ZBnGa6wCZiaRl-3dSwUCLpJLE1E02pc96V0BntOP2zC884dCRacFH5uI-ji0P5U-vB4ffGEBjQl5K8Ar0kLvm2ObU2HTf-4H_kbZOQ7CjXPoFg_4ZetzacoWA-EWpTF2yO9mYjLrG0yyP9pfYTJYPZbfOisqbmHZlZjgIUQGg-hyYshJ84SDNTzqVAjNXKBq0_wl2oMs
https://www.truetickets.nl/doventolk?fbclid=IwAR33o8nct8cRySstTQ0IsaSIgUAeLjI3PYVCs1sqLuKybrCmmh57N6ifCpU
https://www.facebook.com/ncbd.nl/?__tn__=K-R&eid=ARApT5fChrB3HPK9q39cAiAGm8yLNkmovUJpjyXcRBjr8qxlGFR2W5Ut6M9i5pJl7LZz0d-nehVaxttZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAtIExKJDLAZnDwl-TyDJFANFjMjRyEAuM7t-EL92p0SuCDAR6fARfbBQAPAfM7FLGvp5gy-mHVpYQEjDrtTzFjrgUx6xrKnYLspYSonU2HPSQCxjf7OjYiiZ3hu_qeRRkYsP025SlkZoBVHZaExvhCYi_Au8xm0qp-mkZAT9MFwIzvKOudbLnrDQuHLI0ExMDA5EuZqVs2sClZNTTmO3Rluh_Ilwhvh3GmCG-Uuw_11pt4DPkaEEjfR2szILxzq4QK6j0jUjaYdQ4lt-tiHTR6xYBmX0bw3p8RXohw2aJ0MHuAozmuTWRvR3lnpvRtiO5VeiX5LRXFJW_-WCNjF1_thw
https://www.facebook.com/ncbd.nl/?__tn__=K-R&eid=ARApT5fChrB3HPK9q39cAiAGm8yLNkmovUJpjyXcRBjr8qxlGFR2W5Ut6M9i5pJl7LZz0d-nehVaxttZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAtIExKJDLAZnDwl-TyDJFANFjMjRyEAuM7t-EL92p0SuCDAR6fARfbBQAPAfM7FLGvp5gy-mHVpYQEjDrtTzFjrgUx6xrKnYLspYSonU2HPSQCxjf7OjYiiZ3hu_qeRRkYsP025SlkZoBVHZaExvhCYi_Au8xm0qp-mkZAT9MFwIzvKOudbLnrDQuHLI0ExMDA5EuZqVs2sClZNTTmO3Rluh_Ilwhvh3GmCG-Uuw_11pt4DPkaEEjfR2szILxzq4QK6j0jUjaYdQ4lt-tiHTR6xYBmX0bw3p8RXohw2aJ0MHuAozmuTWRvR3lnpvRtiO5VeiX5LRXFJW_-WCNjF1_thw
https://www.facebook.com/DCFNederland/?__tn__=K-R&eid=ARAbz2aNBeggs86FqV8oOTqsCWeTDxGDMyCB_sKYC_j5SZfntBJdBoQ80hRtkmsNcNvZibFh8SrqjZio&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAtIExKJDLAZnDwl-TyDJFANFjMjRyEAuM7t-EL92p0SuCDAR6fARfbBQAPAfM7FLGvp5gy-mHVpYQEjDrtTzFjrgUx6xrKnYLspYSonU2HPSQCxjf7OjYiiZ3hu_qeRRkYsP025SlkZoBVHZaExvhCYi_Au8xm0qp-mkZAT9MFwIzvKOudbLnrDQuHLI0ExMDA5EuZqVs2sClZNTTmO3Rluh_Ilwhvh3GmCG-Uuw_11pt4DPkaEEjfR2szILxzq4QK6j0jUjaYdQ4lt-tiHTR6xYBmX0bw3p8RXohw2aJ0MHuAozmuTWRvR3lnpvRtiO5VeiX5LRXFJW_-WCNjF1_thw
https://www.facebook.com/DCFNederland/?__tn__=K-R&eid=ARAbz2aNBeggs86FqV8oOTqsCWeTDxGDMyCB_sKYC_j5SZfntBJdBoQ80hRtkmsNcNvZibFh8SrqjZio&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAtIExKJDLAZnDwl-TyDJFANFjMjRyEAuM7t-EL92p0SuCDAR6fARfbBQAPAfM7FLGvp5gy-mHVpYQEjDrtTzFjrgUx6xrKnYLspYSonU2HPSQCxjf7OjYiiZ3hu_qeRRkYsP025SlkZoBVHZaExvhCYi_Au8xm0qp-mkZAT9MFwIzvKOudbLnrDQuHLI0ExMDA5EuZqVs2sClZNTTmO3Rluh_Ilwhvh3GmCG-Uuw_11pt4DPkaEEjfR2szILxzq4QK6j0jUjaYdQ4lt-tiHTR6xYBmX0bw3p8RXohw2aJ0MHuAozmuTWRvR3lnpvRtiO5VeiX5LRXFJW_-WCNjF1_thw
https://www.facebook.com/katholiek.dovenpastoraat/?__tn__=K-R&eid=ARD1zvhfTrMD7ovgAmhM0p4ug04WsaH7iUa7bFQPnk1guMiSt98Fe_As5q6FWD_QZFMwzfo4ALzwOG7q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAtIExKJDLAZnDwl-TyDJFANFjMjRyEAuM7t-EL92p0SuCDAR6fARfbBQAPAfM7FLGvp5gy-mHVpYQEjDrtTzFjrgUx6xrKnYLspYSonU2HPSQCxjf7OjYiiZ3hu_qeRRkYsP025SlkZoBVHZaExvhCYi_Au8xm0qp-mkZAT9MFwIzvKOudbLnrDQuHLI0ExMDA5EuZqVs2sClZNTTmO3Rluh_Ilwhvh3GmCG-Uuw_11pt4DPkaEEjfR2szILxzq4QK6j0jUjaYdQ4lt-tiHTR6xYBmX0bw3p8RXohw2aJ0MHuAozmuTWRvR3lnpvRtiO5VeiX5LRXFJW_-WCNjF1_thw
https://www.facebook.com/katholiek.dovenpastoraat/?__tn__=K-R&eid=ARD1zvhfTrMD7ovgAmhM0p4ug04WsaH7iUa7bFQPnk1guMiSt98Fe_As5q6FWD_QZFMwzfo4ALzwOG7q&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAtIExKJDLAZnDwl-TyDJFANFjMjRyEAuM7t-EL92p0SuCDAR6fARfbBQAPAfM7FLGvp5gy-mHVpYQEjDrtTzFjrgUx6xrKnYLspYSonU2HPSQCxjf7OjYiiZ3hu_qeRRkYsP025SlkZoBVHZaExvhCYi_Au8xm0qp-mkZAT9MFwIzvKOudbLnrDQuHLI0ExMDA5EuZqVs2sClZNTTmO3Rluh_Ilwhvh3GmCG-Uuw_11pt4DPkaEEjfR2szILxzq4QK6j0jUjaYdQ4lt-tiHTR6xYBmX0bw3p8RXohw2aJ0MHuAozmuTWRvR3lnpvRtiO5VeiX5LRXFJW_-WCNjF1_thw
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Project rondom Hemelvaart en 
Pinksteren 
Vorig jaar was er in de Lijdenstijd voorafgaande 
aan Pasen het Paasproject. Dagelijks via 
Facebook een korte overweging of een lied. Dit 
jaar is er een project rondom Hemelvaart en 
Pinksteren. Houdt de Facebookpagina en de 

website van het Interkerkelijk Dovenpastoraat in 
de gaten. 
 

Landelijke Contactdag 
De Landelijke Contactdag is gepland op 14 
november 2020 in de CGK te Nijkerk. Naast de 

onderlinge ontmoeting zal het hoofdonderwerp 
het nieuwe beleidsplan van het IDP zijn. Dat 
plan geeft richting aan de toekomst van het IDP. 
De verdere invulling van de landelijke 
Contactdag is nog niet bekend. 
(IDP Nieuwsbrief 2020-1) 

 
NCBD-nieuws 

 
* 28 maart 2020 – Algemene Leden Vergadering 
te Hoogeveen (uitgesteld naar 13 juni 2020 te 
Ede – onder voorbehoud) 

* 9 mei 2020 – Bondsdag en 80 jaar NCBD te 
Alphen aan den Rijn 
* 16 juni - Excursie in Zutphen  
* 5 t/m 14 september -  Bondsreis  
* 14 november: Landelijke Contactdag IDP 
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 
(www.NCBD.nl) 

 

JoCDay 
De eerstvolgende Jongeren Christelijke Doven 
Day is op zaterdag 7 november 2020. Verdere 

informatie volgt. 
(Facebook, 4 februari 2020) 
 

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.  
Het bestuur schrijft: “Ton heeft DCF inmiddels 

verlaten. We zijn hem erg dankbaar voor zijn 
inzet en betrokkenheid bij DCF. Vanaf de 
oprichting heeft hij veel betekent voor DCF. 

Kasper zou ook afscheid nemen, maar blijft toch 
nog een paar maanden. Mooi is dat we jullie 
twee nieuwe bestuursleden mogen voorstellen: 
Kees v.d. Hoeven en Chris Bac. Na een moeilijke 
periode gaat DCF weer verder. Samen met de 

twee nieuwe bestuursleden gaan Ewoud, Corina 
en Kasper weer terug naar de basis: waar staat 
DCF voor en wat is het doel? De komende 
periode zullen we ons hiermee bezig houden. 
Zo mogen we het nieuwe jaar goed beginnen 
met Gods zegen. Dank voor jullie betrokkenheid 
en gebed.” 

Agenda: 
10-13 april 2020: DCF Youth kamp 

25 april 2020: DCF Mannendag 
7-10 mei 2020: Europese aanbiddingsweekend 
in Roemenië 
13 juni 2020: familiedag in Scherpenzeel. 

30 oktober - 1 november: DCF Weekend 
 (www.dcf-nl.nl) 

 
Bijbelse Puzzel 
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. 

 

Verjaardagen 

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

 

Welke preek duurt het langst? 
Het Amerikaanse onderzoeksteam Pew heeft 
50.000 Amerikaanse online preken onderzocht 

op lengte, woordkeuze en Bijbels verwijzingen. 
Wat blijkt? Rooms-Katholieken preken 
gemiddeld 14 minuten, protestanten 25 minuten 
en evangelicalen 29 minuten. De langste preken 

horen Amerikanen in zwarte protestantse 
kerken; daar duurt een gemiddelde preek 54 

minuten. Woorden als “eeuwige hel”, “verloren” 
en “redding” komen het meest voor in 
evangelische preken. 
(EO Visie, januari 2020 nr1/2) 

 
 

http://www.ncbd.nl/
https://dcf-nl.us12.list-manage.com/track/click?u=ccc9841a30967d9a6262d41a9&id=1f5b63c0a7&e=de641393a2
https://dcf-nl.us12.list-manage.com/track/click?u=ccc9841a30967d9a6262d41a9&id=f054b2a2fc&e=de641393a2
https://dcf-nl.us12.list-manage.com/track/click?u=ccc9841a30967d9a6262d41a9&id=40a94a797f&e=de641393a2
https://dcf-nl.us12.list-manage.com/track/click?u=ccc9841a30967d9a6262d41a9&id=356ea7202f&e=de641393a2
https://dcf-nl.us12.list-manage.com/track/click?u=ccc9841a30967d9a6262d41a9&id=356ea7202f&e=de641393a2
http://www.dcf-nl.nl/


 

 

 
N i e u w s b r i e f  I C  D e l f l a n d - R o t t e r d a m  –  V  o  o  r  j  a  a  r   2  0  2  0  

 
Pagina 10 

E-mailadressen 

 
De redactie wil de mensen (doof/horend) die 
deze Nieuwsbrief per post ontvangen en 
thuis een e-mailadres hebben, en die nog 
niet hebben doorgegeven, dringend vragen 
om hun e-mailadres door te geven aan de 
secretaris: pjajaarsma67@hotmail.com. Het 

gaat vooral om mededelingen die tussen de 
verschijningsdatums van de Nieuwsbrieven 

worden verstuurd. Die kunnen dan sneller en 
actueler worden doorgestuurd. Let wel: als u 
nu de Nieuwsbrief per post ontvangt dan zal 
daar geen verandering in komen. Alvast 

bedankt voor uw medewerking. 
 

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 zo’n 140 personen.  
Ook het IDP – Dovenpastoraat heeft sinds 
februari 2019 een eigen Facebookpagina. 
 

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 IC's in geheel 

Nederland. (Pier Jaarsma) 

 
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. 
Dankzij uw gift kunnen wij dovendiensten en 

activiteiten blijven organiseren voor onze 

kerkgangers. Alvast bedankt! 

 

 
 

Tot slot 

 
Met ingang van 16 maart 2020 is de maximum 

snelheid op de meeste autosnelwegen tussen 
06.00 en 19.00 verlaagd naar 100 km/u. Dat 
betekent dat de geplande reis langer kan gaan 

duren. Wilt u hier rekening mee houden als u 
naar een doven- of gecombineerde kerkdienst 
gaat, of naar een ander christelijke 
dovenactiviteit? 

 

Volgende nieuwsbrief 

 
Copy voor de volgende Nieuwsbrief (Zomer 

2020) graag opsturen voor 1 juni 2020 aan 
pjajaarsma67@hotmail.com 
 

Antwoorden Bijbelse Puzzel 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
http://www.doofenkerk.nl/
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