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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  
 

 
Vacant 

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

  

 
Voor u ligt de Wintereditie 2020 van de 

Nieuwsbrief van de IC Delfland-Rotterdam. 
Veel leesplezier toegewenst.  
Het bestuur van de IC wenst u goede 
kerstdagen een voorspoedig Nieuwjaar toe. 
 

Kerst 
“En dit zal voor u het teken zijn: u zult het 
Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend 
in de kribbe.” (Lukas 2:12) 

 
Een ingewikkeld Kind: dat is het teken van 
Kerst. Een teken … Dat moet wel formidabel 
en opzienbarend zijn, zou je denken. Maar 

nee, het teken is niet meer dan dit: “… in 
doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.” 
Zo eenvoudig, dat het er ingewikkeld van 
wordt. Geen glorie of eer, geen gedaante of 

heerlijkheid. Dát is het teken, omdat het 
spreekt van de schande en leegheid van ons 

bestaan, en dat is wat dit Kind op Zich komt 
nemen. Dát is het teken! 
Het Kind … het komt in schande op de wereld 
en zal straks in schande sterven. Golgotha 
begint in Bethlehem. Dát is het teken! In 
doeken ligt onze Heere gewikkeld, om onze 

schaamte en onze schande te komen 
bedekken. 
Kerstfeest is een ingewikkeld feest, want wat 
valt er eigenlijk te vieren? Wel, dit: u zult het 

Kindje vinden! Het Evangelie van het leven 
klinkt, te midden van de dood. Wie tot Hem 
komt, zal Hij beslist niet uitwerpen. Dan mag 
ik met de herders mee! Kom, laten wij 
aanbidden, die Koning! Gezegend kerstfeest! 
(uit een Handvol Koren 2018, ds. L. Plug) 

 

Kerkdiensten 
Naar aanleiding van een aantal kerkdiensten 
uit de afgelopen periode:  
● in de dovendienst in Delft van 22 
september 2019 ging ds. Dinant Poortman 
voor. Het ging over Romeinen 13:17: “Ik 

schaam mij niet…”. Het evangelie is voor de 

hele wereld. Bij Hem zijn wij veilig, door het 
kruis van Jezus. 
● op 29 september 2019 ging Jan Jongeneel 
voor in de dovendienst in Rotterdam. Hij 
sprak over Genesis 2: 2 en 3 en Markus 6: 

30-32. Het thema was: “Rust zoeken en 
vinden in het leven!”. Wij zullen kracht 
ontvangen door de Heilige Geest en door het 
geloof mogen wij in het aardse leven rust 
ontvangen. Omdat we weten dat God voor 
ons zorgt. Met het oog op de eeuwige 
toekomst.  

● op 20 oktober 2019 waren we voor de 2de 

keer te gast in de Bethelkerk in 
Waddinxveen. Ds. Gerard Klok sprak over 
Markus 10: 46-52, over de genezing van 
Bartimeüs. Thema: “Hij roept u!”. Geloven 
heeft te maken met zien! Wanneer Hij roept 
om zichzelf bekend te maken tot een leven 

achter Hem aan. Hij is het die roept, de 
Herder die zijn schapen zoekt. Bij de Heer is 
genade en uitkomt. 

     
 

Contactadres: Pier Jaarsma:  pjajaarsma67@hotmail.com   
 

Bankrekening: NL10ABNA0478257910     t.n.v. IC Delfland-Rotterdam 
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● Wolter Smit ging voor in de dovendienst op 

27 oktober 2019 in Delft. Thema voor de 
dienst: “Houd vol!” uit Lucas 18: 1-8, over de 
vrouw en de rechter. Blijf bidden! Je mag 
zeker weten dat God aandacht en hulp geeft 
aan mensen die het nodig hebben. Bij God 
hoor je erbij. God vindt jou belangrijk! 
● zondag 3 november 2019 sprak Jan 

Jongeneel in de dovendienst te Rotterdam 
over 1 Korintiërs 15:16-20. Over geloven in 
de opstanding. Er is hoop, want de dood is 
overwonnen door Jezus opstanding uit het 
graf! Er is een toekomst na dit aardse leven! 
● op zondag 24 november 2019 ging Jan 

Jongeneel voor in de dovendienst te Delft. 
Het thema was: “Tijd en eeuwigheid in het 
geloofsleven!” n.a.v. Prediker 3:2-5 + 12-13. 
Eeuwig leven is er voor iedereen die in Hem 
gelooft. Na ons sterven mogen wij weer 
opstaan. In deze dienst stonden we stil bij 
hen die het afgelopen jaar binnen onze IC en 

DEL zijn overleden. Martine Jaarsma las hun 
namen. Daarna las zij het gedicht 
“Eeuwigheidszondag” van Marij van den 
Heuvel voor.  
● op zondag 15 december 2019 ging Carola 
Veldhuizen voor in een dovendienst te 
Rotterdam. Zij sprak over de Weg naar Kerst. 

Over de aankondiging van de geboorte van 
Johannes en Jezus. Maria op bezoek bij 
Elisabeth. Johannes de wegvoorbereider. 
Jezus is het antwoord op vergeving. 
(Pier Jaarsma) 

 

 
5 januari – 10.00 Vredeskerk, Lede 117, 
3075 HH Rotterdam(G) - vanaf 09.30 Nieuw-
jaarsbegroeting, ds. F. Wierdsma met tolk 
12 januari – 10.00 Het Boek, Sandinoweg 
151, 2622 DW Delft (G), ds. J. Groenleer met 
tolk en Viering Heilig Avondmaal 

18 januari – 13.00 Breepleinkerk, van 
Malsenstraat 104, 3074 PZ Rotterdam (D), 
DEL vereniging, ds. A.D. Poortman 
19 januari – 10.00 Rehobothkerk 
(Benedenzaal), Noordsingel 90, 3032 BH 
Rotterdam (D), J.A. Jongeneel 
26 januari – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 

Obrechtstraat 50, 2625 XN Delft (D), C.M. 
Veldhuizen 
2 februari – 10.00 Vierhovenkerk, Delft (G), 
ds. D.M. Knibbe met tolk 
9 februari – 09.30 Bethelkerk, Bilderdijklaan 
1, 2741 AP Waddinxveen (G), ds. T.L.J. Bos 
met tolk (samen met IC Alphen aan den Rijn) 

15 februari - 13.00 Breepleinkerk, Rotter-

dam (D), DEL vereniging, J.A. Jongeneel 
16 februari – 10.00 Rehobothkerk 
(Benedenzaal), Rotterdam (D), W. Smit 
23 februari – 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), J.A. Jongeneel 
1 maart – 09.30 Oude Kerk, Kerkgang 3, 
2912 CL Nieuwerkerk aan den IJssel (G), ds. 

H.I. Methorst met tolk 
8 maart - Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 
1, 2613 WP Delft (G), ds. C. der Nederlanden 
met tolk 
15 maart - 10.00 Rehobothkerk (Bene-
denzaal), Rotterdam (D), J.A. Jongeneel 

21 maart - 13.00 Breepleinkerk, Rotterdam 
(D), DEL vereniging, ds. E. Dibbets-van der 
Roest 
22 maart - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), W. Smit 
29 maart - 10.00 Vierhovenkerk (Zaal 9), 
Delft (D), J.A. Jongeneel 
(G=Gecombineerd D=Dovendienst) 
(onder voorbehoud van wijzigingen. Het is op 
moment onzeker of de geplande DEL diensten 
doorgaan, zie verderop in de Nieuwsbrief) 

 
Vooruitblik kerkdiensten 
Ook in het 1ste kwartaal van het nieuwe jaar 
zijn er weer volop kerkdiensten waarin we de 
ontmoeting met God kunnen zoeken. We 
hopen op goede en gezegende diensten.  
 

Nieuwjaarsdienst 

 
Op zondag 5 januari 2020 is er een 

gecombineerde kerkdienst in de Vredeskerk 

te Rotterdam. De dienst begint om 10.00 uur. 
Vanaf 09.30 uur is er een 
Nieuwjaarsbegroeting waarbij de kerkgangers 
van de IC ook van harte zijn uitgenodigd. 

 

Kerkdienst Waddinxveen 

 
Op 9 februari 2020 is er voor de derde keer 

een gecombineerde kerkdienst in de 

Bethelkerk te Waddinxveen. Deze dienst, in 
samenwerking met IC Alphen aan den Rijn, 
begint om 09.30 uur. Ds. T.L.J. Bos uit 
Waddinxveen hoopt in deze dienst voor te 
gaan. Er is een gebarentaaltolk aanwezig en 
na afloop is er koffiedrinken. 
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Viering Heilig Avondmaal 

 
Op 12 januari 2020 vieren we met elkaar het 
Heilig Avondmaal in een gecombineerde 
kerkdienst in Het Boek te Delft. 
 

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:  
18 en 19 januari – Dovenschool Jordanië  
26 januari – Red Het Kind 
15 en 16 februari – Dovenschool Indonesië 

23 februari – Dovenschool Zuid-Afrika 
15 maart – Dovenschool Jordanië 
21 en 22 maart – Red Het Kind 

29 maart – Dovenschool Indonesië 
Alle collectes van harte aanbevolen. 
 

Ziekte 
Wij leven mee met allen die lichamelijk en/of 
geestelijk lijden, Dat het gebed tot vrede 
mag leiden, Gedragen door de hemel en door 
de gebeden van velen om u en jou heem, 
geloven wij in Gods macht, troost en zegen. 

Die macht, troost en zegen wil ook u en jou 
beschermen en bevrijden. 
 

Van het Bestuur 

 
Op 21 november 2019 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. Ook is er afscheid 
genomen van Frank de Clerck als voorzitter. 
De volgende vergadering is op 13 februari 
2020 in Delft.  

 

 

 

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. Het programma is nog niet bekend. 
Eventuele ideeën mogen gemaild worden 
aan: pjajaarsma67@hotmail.com 
 

Renovatie benedenzaal 

Rehobothkerk Rotterdam 

 
In de maand oktober 2019 is er door de 
vrijwilligers van de Rehobothkerk te 
Rotterdam hard gewerkt om de benedenzaal 
te renoveren. Er is een nieuwe vloer gelegd, 
de plinten zijn geverfd en er hangen 
prachtige gordijnen voor de ramen. De zaal is 
heel erg opgeknapt en ziet er heel goed uit! 

Namens bestuur en kerkgangers van de IC: 
hartelijke dank! (Pier Jaarsma) 

 
Bedanken voor gift 
“Hartelijk dank voor de gift van 9,50 euro 
voor de kinderen op het Holy 
Land Institute For the Deaf. Jullie zijn hele 

trouwe helpers om de 

kinderen een goede opleiding te geven. Ze 
zijn heel blij met mensen ver 
weg, die toch aan hen denken en voor hen 
bidden.” Met vriendelijke groet, Yvonne 
Bergwerf, secretaris Vrienden van het HLID. 
(email, 7 november 2019) 

 

Afscheid van bestuur IC 

Per 1 januari 2020 neemt Frank 

de Clerck afscheid van het bestuur van de IC. 
De nu 62-jarige Frank studeerde 
bedrijfskunde, begon te werken in het bedrijf 
van zijn ouders en is nu directeur van de 
Frank de Clerck-Beheer groep, een holding 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com


 

 
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  –  W  i  n  t  e  r   2  0  2  0  

 
Pagina 4 

waaronder diverse bedrijven worden 

bestuurd. In 2012 was er een oproep in het 
blad “Kerk in IJsselmonde” waarin het 
toenmalige IC-Rotterdam vroeg naar 
vrijwilligers voor de functies van voorzitter en 
penningmeester. Het scheen heel moeilijk te 
zijn om deze posities te vervullen, waardoor 
het IC met toen nog zo’n 35 dovenleden, 

gedoemd was te worden opgeheven. Frank 
dacht: “Dat kan toch niet waar zijn dat deze 
doven dadelijk geen dovendiensten meer 
kunnen bijwonen”. Samen met Edo van Balen 
heeft hij toen gereageerd. In april 2012 werd 
Frank voorzitter en Edo werd penning-

meester. Daarna trad Jan Jongeneel toe als 
secretaris, Harm de Vries als doven 
vertegenwoordiger en Jan Verstraate als 
bestuur-ondersteunend lid. De IC Rotterdam 
had toen weer een compleet bestuurs-
team.     
Een belangrijk moment was de fusie van de 

IC’s Delfland en Rotterdam. Het gaf weer een 
nieuwe bestaansimpuls aan het 
dovenpastoraat. De belangrijkste reden om 
afscheid te nemen van de IC zijn de 
toegenomen werkzaamheden van zijn bedrijf. 
Wat ooit begon op een zolderkamer is nu 
uitgegroeid tot een internationale 

onderneming met vestigingen in Nederland 
en Europa. Daarom neemt hij ook afscheid 
van commissariaten in andere organisaties en 
in diverse charitatieve instellingen, zoals 
hulpverleners met PTSS. Frank wil nog graag 
het volgende meegeven: “Ik hoop dat de IC 

weer iets kan groeien in ledenaantal en dat 
we weer een doven lid vinden die wil 
anticiperen als bestuurslid, het is immers 
belangrijk dat de IC wordt vertegenwoordigd 
door minstens één iemand vanuit de 
dovenleden zelf. Ik ben ook heel blij met het 
huidige bestuursteam waarin ook adviseur 

Ds. Frans van Dijke een welkome rol speelt 
en wil hen hierbij alvast dank zeggen voor 
hun inspanningen. En hopelijk vinden we ook 
nog een vrijwilliger voor het samenstellen 
van de preekroosters zodat Jan Jongeneel op 
termijn ook wordt ontlast.” 
De IC bedankt Frank bedankt voor zijn inzet 

en bijdrage voor de IC en wenst hem alle 
goeds toe. 
 

Nieuw lid IC bestuur 
Op de oproep in deze Nieuwsbrief voor dove 
leden in de IC reageerde Rob Wisse uit Delft. 
Rob is 64 jaar en werkt bij PostNL als 

depotchecker. Dat betekent dat hij de tassen 
van de postbezorgers controleert. En ook 
helpt bij het uit- en inladen van de 
postauto’s. Af en toe controleert hij verkeerd 

bezorgde post en pakjes. Rob is al meer dan 
40 jaar lid van de NCBD. Hij doet ook 
vrijwilligerswerk voor de NCBD o.a. als 
fotograaf voor Ons Bondsblad. Rob is een 

regelmatige bezoeker van de doven- en 

gecombineerde kerkdiensten in Delft. Vroeger 
is hij door ds. Lamme (dovenpastor van 1976 
tot 1980 – overleden in 2018) gedoopt. En 
heeft ook bij ds. Lamme belijdenis gedaan. 
Rob heeft vroeger ook al in de IC gezeten. 
Het bestuur is dankbaar dat Rob het bestuur 
wil komen versterken per 1 januari 2020. 
(Pier Jaarsma) 

 
Afscheid Dovenpastoraat (1) 

Ds. Jan Kievit heeft besloten 

om per 1 januari 2020 te stoppen als 
dovenpastor. Op dit moment heeft hij 2 
banen. Naast zijn werk als dovenpredikant 
(18 uur) is er het werk als geestelijk 
verzorger in het verpleeghuis en het 
hospice (32 uur). De combinatie van deze 2 

functies maakt het werk echter zo intensief 
dat hij besloten heeft zijn werkzaamheden 

voor het Dovenpastoraat te beëindigen. Dit is 
in goed overleg gegaan met het Landelijk 
Diensten Centrum van de PKN. Jan Kievit is 
ruim 10 jaar (sinds 1 september 2019) 

dovenpastor geweest. Zijn werkgebied was 
Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en 
Limburg. Het afgelopen voorjaar was hij 
enige tijd ziek. Inmiddels heeft Jan Kievit zijn 
werkzaamheden hervat. De bedoeling is dat 
er een nieuwe dovenpredikant zal worden 
aangesteld. Vanwege de korte termijn gaat 

het niet lukken om per 1 januari een opvolger 
aan te stellen. Werving en selectie 
vraagt tijd. En na benoeming moet de nieuwe 

pastor natuurlijk ook nog werkzaamheden 
afronden in de “oude” gemeente. Er zal nog 
een afscheid worden voorbereid, in 
samenwerking met de Protestantse Kerk. 
(bewerkt naar een IDP publicatie, 28 oktober 2019) 

  

Afscheid Dovenpastoraat (2) 

Op 1 januari 2020 stopt 

Wieger Pantjes met het werk voor het 
Dovenpastoraat in Amsterdam. Zijn 
pensionering en zijn gezondheid zijn na 18 
jaar de redenen van zijn vertrek. Wel blijft hij 
nog een aantal taken doen zoals een aantal 
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kerkdiensten en het rooster maken voor de 

kerkdiensten. 
(Nieuwsbrief Flits, IC Dovenpastoraat Noord 
Holland, 2 oktober 2019) 

 

Uitbreiding werkzaamheden 
Dovenpastor Frans van Dijke zal in de 

periode 1 januari tot 1 juli 2020 extra gaan 
werken. Hij zal deze tijd besteden aan de IC’s 
waar voorheen ds. Jan Kievit werkzaam was. 
Het is de bedoeling om per 1 juli 2020 een 
nieuwe dovenpastor te benoemen. De 
werving zal in februari 2020 starten. 
(bewerkt naar een IDP publicatie, 6 december 
2019) 

 

Platform Dove Christenen 

Op 4 oktober 

2019 was Pier Jaarsma, namens de IC 
Delfland-Rotterdam, aanwezig bij een 

bijeenkomst van het Platform Dove 
Christenen. Deze werd gehouden in De 
Geldershorst te Ede. Het thema was: 
“Begraven of cremeren volgens Bijbelse 

normen”. Spreker was Sjaak Janssen van 
Ichtus Uitvaartzorg uit Apeldoorn. Vanuit zijn 
christelijke achtergrond sprak hij sprak over 
de verschillende vormen van begraven en 
cremeren. Ook over de verschillen in 
begraven in diverse landen. En wat staat er 

in de Bijbel over begraven? Na de 
broodmaaltijd vertelde Sjaak Janssen over 
het maken van wilsbeschikkingen en 
testamenten. En wat staat er in de wet over 

begraven en cremeren? Er konden volop 
volgen vragen worden gesteld. Het was een 
hele boeiende bijeenkomst. Na afloop kreeg 

iedereen informatie mee over het zelf 
opstellen van de laatste wensen bij een 
uitvaart. De volgende bijeenkomst zal in het 
voorjaar van 2020 plaatsvinden. Meer 
informatie: 
platformdovechristenen@gmail.com 
(Pier Jaarsma) 

 

Hand-In-Hand 
Woensdag 16 oktober 2019 waren Pier 

Jaarsma en Peter Plugers namens de IC 
aanwezig bij een informatie bijeenkomst 
“Hand-In-Hand diaconaal netwerk 
Feijenoord”. Deze werd gehouden in de 
Kringloopwinkel Woord en Daad aan de 
Pretorialaan in Rotterdam. 

 Ongeveer 30 mensen 

waren aanwezig. Vanuit allerlei kerken (26) 
en christelijke organisaties (17) die actief zijn 
in de wijk Feijenoord. Hans Euser 
(coördinator diaconaal netwerk Feijenoord) 
vertelde over de plannen om een netwerk 

van organisaties te vormen. Vaak wordt er 

gevist in de eigen vijver. Samen kan er veel 
meer voor elkaar worden betekend. Elkaar 
praktisch helpen. Er volgde een filmpje over 
2 kerken, die naast elkaar liggen, in plaats 
van apart, nu samen een kinderfeest voor de 
wijk organiseren. 
Na een voorstelrondje volgde een 
“speeddate”. Maximaal 3 vertegenwoordigers 
maakten kennis met elkaar. Daarna werd er 
in kleine groepjes nagedacht en gepraat over 
de volgende vragen. 1) Wat is je droom voor 
dit netwerk? 2) Wat is je behoefte? 3) Wat is 
je bijdrage aan dit netwerk? Er vooral 

behoefte aan informatie, contactpersonen en 
zichtbaarheid van de projecten. De bijdrage 
kan bestaan uit praktische hulp, het aanbod 
voor specifieke doelgroepen (bijv. doven) en 
kennis. 
Setkin Sies (Kerkelijk werker Kerk van de 
Nazarener Rotterdam) vond het mooi dat dit 

initiatief van de grond komt in Feijenoord en 
zegt dat kerken te vaak aan een Calimero-
complex lijden: ‘Ik ben klein en zij zijn groot’, 
terwijl met elkaar zoveel betekend kan 
worden voor de stad. Hand in hand wordt de 
avond afgesloten met gebed. Jorden van het 

Levend Woord dankt God voor deze 

ontmoeting om zo een netwerk van liefde en 
praktische hulp te mogen vormen voor Zuid. 
Het is de bedoeling dat er een website komt 
met daarop alle contactgegevens. De 
volgende bijeenkomst is in het voorjaar van 
2020. 
(bewerkt naar diverse publicaties door Pier 
Jaarsma) 

 
Toekomst Dovenpastoraat 

Op 10 december 2019 was Pier Jaarsma 
namens de IC aanwezig bij een bijeenkomst 
van het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP). 

Deze avond was in De Johanneskerk te 
Gorinchem. Om samen met andere IC’s mee 
te praten over de toekomst van het 

dovenpastoraat. Het was een inspirerende 
avond. Er kwamen veel ideeën naar voren. Al 
deze ideeën worden meegenomen in het 
nieuwe beleidsplan van het IDP, dat naar 

mailto:platformdovechristenen@gmail.com
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verwachting in februari 2020 zal verschijnen. 

Eerst als concept en later dat jaar definitief. 
(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 u/je dan aan via 
pjajaarsma67@hotmail.com. 
 

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

 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 
 

Nieuws van de DEL 

 
Het is op dit moment niet duidelijk wanneer 
er in 2020 de DEL-kerkdiensten zijn. Omdat 
het kerkbezoek terugloopt en enkele leden 
verhuizen naar De Gelderhorst in Ede, werd 
eerst besloten om de DEL op te heffen. Na 

overleg met de NCBD is er nu een voorstel 
dat er misschien 2-maandelijks een 
kerkdienst en bijeenkomst wordt gehouden. 
Bij het opmaken van deze Nieuwsbrief was 
nog niet bekend wat de leden van de DEL 

hebben besloten. Zodra er meer bekend is, 

zal zit zo snel mogelijk worden meegedeeld/ 
Voor het 1ste kwartaal 2020 zijn de volgende 
diensten vastgelegd: 
18 januari – ds. A.D. Poortman 
15 februari – J.A. Jongeneel 
21 maart – ds. E. Dibbets-van der Roest 
(Onder voorbehoud van wijzigingen) 

 

Data Bijbelkring 

 
Ook in het nieuwe seizoen 2019/2020 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-Zuid.  
De datums zijn 16 januari, 20 februari en 19 
maart 2020. 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) zal 
centraal staan. Van harte uitgenodigd.  
(Harm de Vries)  
 

Uitzending kerkdienst voor doven 

 
 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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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 21 september 2019 is er een dienst 
geplaats die is opgenomen in de 
Gereformeerde Kerk in Doornspijk. 

Hierin gaat ds. J. Swager voor en spreekt 
over De Roeping van Samuel, uit 1 Samuel 3. 
Op 23 november 2019 is er een dienst 
geplaatst die is opgenomen in De Bron in 
Alphen aan den Rijn. Hierin ging ds. Frans 
van Dijke voor met als thema: “Bidden”, 
n.a.v. Lukas 18. 

 

 
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. 
 

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.  

 

Christelijke Doven Dag  
Op 18 april 2020 wordt 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. 
De plaats is: Sociaal Cultureel Centrum ‘De 
Biechten’ Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA 
Rosmalen. Open vanaf 10 uur. 17 uur 

afgelopen. Kosten: toegang 5 euro pp, onder 
de 4 jaar is gratis. 4-12 jaar €2,50 en 12+ is 
het €5 p.p. Inclusief lunch en koffie/thee. 
Opgeven via e-mail: CDD2020@gmail.com 
(bewerkt, IDP Nieuwsbrief, oktober 2019)  
 
 
 
 

NCBD-nieuws 

 
* 28 maart 2020 – Algemene Leden 

Vergadering te Hoogeveen  
* 2 mei 2020 – Bondsdag te Alphen aan den 
Rijn 
(www.NCBD.nl) 
 

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: “Het bestuur van DCF 
heeft een moeilijke tijd, maar is daarin ook 
oplossingsgericht bezig. Belangrijk is dat we 

tijd nemen met de Heer en samen te kijken 
naar het doel van DCF en waar we voor 
staan. Hoe gaan we verder met DCF en wat is 
er nodig? Het bestuur is maar een klein 
groepje nog. 
We vragen jullie gebed voor DCF.  
De activiteiten voor het nieuwe jaar 2020 zijn 

nog niet allemaal gepland. Dat hangt af van 
hoe we verder gaan, maar ook of er 
voldoende vrijwilligers zijn. 

(www.dcf-nl.nl) 
 

Bijbelse Puzzel 
Deze keer een puzzel met Bijbelse personen. 
De oplossingen staan elders in deze 
Nieuwsbrief. Veel succes! 
1) Een profetes die samen met Barak ook een 
richter is. 
2) Deze purperverkoopster in Filippi komt tot 

geloof. 
3) Hij verkoopt zijn eerstgeboortezegen voor 
linzensoep 
4) Zij verbergt de verspieders in haar huis in 

Jericho.  
5) God heeft hem uit Ur geroepen om op reis 

te gaan. 
6) Met een klein leger verslaat deze richter 
de vijanden. 
7) Maria en zij zijn de zussen van Lazarus in 
Bethanië. 
8) Deze jonge Jodin wordt koningin in plaats 
van Vasthi. 

http://www.opkijken.nl/
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
mailto:CDD2020@gmail.com
http://www.ncbd.nl/
http://www.dcf-nl.nl/
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9) Hij wil Jezus graag zien en klimt in een 

vijgenboom. 
10) Zijn broers verkopen hem en hij wordt 
onderkoning. 

 
Verjaardagen 

 
29 januari – Peter Haaring 
10 februari – Jan Jongeneel 

17 februari – Adrie Dingemanse 

19 februari – Harm de Vries 
22 februari – Jan Verstraate 
24 februari – Adrie Klop 
28 februari – Carola Veldhuizen 
7 maart – Wolter Smit 

22 maart – Frans van Dijke 
Van harte gefeliciteerd! 

 
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! 

 

Volgende nieuwsbrief 

 
Copy voor de volgende Nieuwsbrief (Voorjaar 
2020) graag opsturen voor 1 maart 2020 aan 
pjajaarsma67@hotmail.com 
 

Tot slot 

 
 
 

Antwoorden Bijbelse Puzzel 
1) Debora 2) Lydia 3) Ezau 4) Rachab  

5) Abraham 6) Gideon 7) Martha 8) Esther  
9) Zacheus 10) Jozef 

 
 

mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
http://www.doofenkerk.nl/
mailto:pjajaarsma67@hotmail.com
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Deze kerstbrief staat op internet in gebarentaal. 
Kijk op de websites van het IDP en de NCBD en op Facebook. 

Of zoek op YouTube naar ‘IDP Kerstbrief 2019’ 
Of ga naar https://youtu.be/CluHcd4KihA 

 

Het wonder van Gods liefde 
 

Want Gods liefde voor de mensen (= de wereld) 
was zo groot, dat Hij zijn enige Zoon gegeven 
heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet 
sterven, maar voor altijd leven. 
Johannes 3,16 

 
Je auto is kapot. Hij moet naar de garage.  
Dat is spannend: hoeveel gaat het kosten? 
De man controleert je auto en zegt: 
“Het repareren van uw auto kost teveel. 
Gevolg: u kunt beter een nieuwe auto 
kopen.” 
Wat doe je dan? Dat is een lastige keus: 
je wilt de auto graag houden. 
Maar het kost teveel geld. 
Dus uiteindelijk zeg je: “Jammer, maar ik 
koop een nieuwe auto.” 
 

God moest ook kiezen: ging Hij verder met de 
wereld? Of koos Hij voor een helemaal nieuwe 
wereld? 
Want de wereld zit vol opstand tegen Hem en vol 
kwaad. 
Elke dag zien we het om ons heen: oorlog, ziekte, 
pijn, verdriet, honger, natuurgeweld, enzovoort. 
Het was heel begrijpelijk geweest als Hij gezegd 
had: 
Ik haat deze wereld en Ik stop er mee. 
Ik ga een nieuwe wereld maken. 
Maar het bijzondere is:  
in Johannes 3:16 lezen we precies het 
tegenovergestelde: 

Want Gods liefde voor de mensen (= de wereld) was zo groot, …. Die liefde is dus echt een 
groot wonder! 

IDP Kerstbrief 2019 

https://youtu.be/CluHcd4KihA
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Maar waarom moest Jezus dan nog komen? En 
uiteindelijk sterven aan het kruis? God kon toch ook 
gewoon zeggen: Ik vergeef jullie? 
Stel: een crimineel heeft doelbewust iemand mishandeld 
en gedood. En de rechter zegt: “U bent schuldig, maar u 
krijgt geen straf.” Gevolg: wij zouden allemaal 
protesteren. Waarom? Omdat die rechter te makkelijk 
denkt over het kwaad én over de gevolgen er van. 
God is liefde en daarom denkt Hij niet makkelijk over 
onze zonden en al het kwaad in de wereld. Hij wil ze niet alleen vergeven, maar ook 
overwinnen. Dáárom stuurde Hij Jezus naar deze wereld. 

Hoe deed Hij dat? Eigenlijk op een rare 
manier. 
Stel: je gaat als gezin op safari met de auto. 
Laat je je kinderen dan uit de auto stappen 
en rondlopen tussen de wilde dieren? 
Natuurlijk niet. Want dat is levensgevaarlijk. 
Maar God liet Zijn lieve Zoon wel los: 
middenin een wereld vol opstand en kwaad! 
Als mens léék Jezus machteloos en klein: een 
baby in een kribbe en later een man aan een 
kruis.  
Maar zó heeft Hij alle opstand en kwaad 

overwonnen. 
 
Want Hij had bijzondere macht: goddelijke macht. 
De macht van Gods liefde. 
En daarom is er voor ons vergeving en eeuwig leven. 
Door Jezus worden wij andere, nieuwe mensen. 
Hoe? Door te kijken naar Jezus. 
Alleen maar kijken? Ja, dat is genoeg. 
Kijken betekent: geloven/vertrouwen op Gods liefde. 
Maar waarom zou ik dan doen? 
Omdat God zelf het zegt: Als je gelooft in Jezus, 
zul je niet sterven maar leven. 
Als je goed kijkt naar Jezus, in de kribbe en aan het kruis, ontdek je: wat een wonder dat 

God ons niet haat, maar liefheeft! 
Wij kunnen ons leven nooit meer repareren. Dat 
kost veel te veel. Maar Jezus kon het wel. Hij maakt 
het voor ons helemaal goed met God. 
Dat kostte Hem alles, maar Hij deed het graag: 
Hij werd arm om ons rijk te maken. 
Hij stierf om ons het leven te geven. 
Daarom is Kerst een groot feest. Alle eer aan God 
voor het wonder van Zijn liefde.  
Martin Visser, gebarendominee 


