
INFORMATIE OVER DOVENDIENSTEN T/M SEPTEMBER 2020 

 

Beste lezer, 
  
In een email van 28 maart 2020 heeft de Interkerkelijke Commissie (IC) Dovenpastoraat 

Delfland-Rotterdam laten weten dat alle door de IC Delfland-Rotterdam georganiseerde 

dovendiensten en gecombineerde kerkdiensten tot 1 juni 2020 kwamen te vervallen. 
  
Op 6 mei 2020 kondigde de Nederlandse Overheid aan dat er vanaf 1 juni 2020 weer 30 

kerkgangers bij een kerkdienst aanwezig mogen zijn. Vanaf 1 juli 2020 mogen dat er 

maximaal 100 zijn. 
  
Er is een protocol opgesteld om binnen de kaders van de richtlijnen van de overheid de 

erediensten en kerkelijke bijeenkomsten gedoseerd en verantwoord op te starten. Voor de 

tekst en inhoud van dit protocol is gebruik gemaakt van publicaties van de Protestantse Kerk 

in Nederland en de reformatorische kerken en van gezamenlijke afstemming binnen de 

Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands 

Gereformeerde Kerken. 
  
De belangrijkste regel is dat er geen 2 kerkdiensten gelijktijdig mogen plaatsvinden. Zowel 

de dovendienst van de IC Delfland-Rotterdam in Rotterdam (Rehobothkerk) als in Delft 

(Vierhovenkerk) vindt tegelijk plaats met de reguliere kerkdienst. 
  
Verder gelden er nog een groot aantal regels, zoals: 
* voor kerkgangers uit de kwetsbare groepen geldt dat zij vooral drukte moeten vermijden 
* kerkgangers moeten zich (digitaal) aanmelden en worden bij binnenkomst gescreend op 

gezondheid 
* kerkgangers dienen 1,5 meter uit elkaar te zitten, uitgezonderd huisgenoten 
* er moet duidelijk worden aangeven welke ingangen, looproutes worden gebruikt 
* tijdens de dienst mag er niet gezongen worden 
* gebruik van collectezakken is niet toegestaan 
* er is geen koffiedrinken na afloop 
* er geldt een reinigingsplan voor de kerkzalen, toiletten en keukens 
* vermijd elkaar bij het binnenkomen en verlaten van de kerk 
  
Voor de IC Delfland-Rotterdam is het daardoor eigenlijk onmogelijk geworden om nog 

dovendiensten te houden. 
  
Daarom heeft het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam het volgende besloten: 
  

Geen dovendiensten t/m 1 september 2020 
21 juni - 10.00 Rehobothkerk, Rotterdam (D), J.A. Jongeneel 
28 juni – 10.00 Rehobothkerk, Rotterdam (D), C.M. Veldhuizen 
12 juli – 10.00 Rehobothkerk, Rotterdam (D), P. van den Ende (met tolk) 
26 juli - 10.00 Vierhovenkerk, Delft (D), J.A. Jongeneel 
23 augustus - 10.00 Vierhovenkerk, Delft (D), W. Smit 
30 augustus - 10.00 Vierhovenkerk, Delft (D), J.A. Jongeneel 
  

Geen kerkgangers aanwezig bij Gecombineerde kerkdiensten t/m 1 september 

2020 
Het gaat om de volgende kerkdiensten: 
7 juni – 09.30 Nieuwe Kerk, J.A. Beijerinkstraat 53, 2912 AA Nieuwerkerk aan den IJssel  
(deze kerkdienst, met gebarentaaltolk, zal te volgen zijn via www.doofenkerk.nl) 

http://www.doofenkerk.nl/


14 juni – 10.00 Dorpskerk, Dorpsstraat 3, 2636 CB Schipluiden, ds. E. Dibbets-van der 

Roest 
2 augustus – 9.30 Chr. Geref. Kerk, Monsterseweg 12, 2691 JG 's Gravenzande 
16 augustus - 10.00 Vierhovenkerk, Delft, ds. F. van Dijke 
(of de kerkdiensten van 14 juni, 2 en 16 augustus ook te volgen zijn via www.doofenkerk.nl 

is nu nog niet bekend. De IC legt het initiatief daarvoor bij de plaatselijke kerkelijke 

gemeente, in verband met de technische mogelijkheden. Via het secretariaat van de IC 

kunnen nadere inlichtingen worden verkregen met betrekking tot online-kerkdiensten.) 
  

Geen Gemeentemiddag 2020 
Ook de geplande Gemeentemiddag van de IC Delfland-Rotterdam en de (oud) leden van de 

Christelijke Dovenvereniging DEL uit Rotterdam op zaterdag 20 juni 2020 gaat niet door. 

Het was de bedoeling om in de Breepleinkerk te Rotterdam eerst een dovendienst te 

houden. Wieger Pantjes zou daarin voorgaan. Aansluitend zou er dan een gezellige middag 

worden gehouden met leuke activiteiten. Hopelijk kan er in 2021 weer een Gemeentemiddag 

worden gehouden. 
  
Bijbelkring 2020/2021 
Het is nu nog niet bekend of de Bijbelkring in september 2020 weer opgestart kan worden.  
  
Online-kerkdiensten 
Veder verwijst het bestuur van de IC Delfland-Rotterdam naar de website 

www.doofenkerk.nl, waar wekelijks een overzicht wordt geplaatst van online kerkdiensten 

met een gebarentaaltolk.  
Op dezelfde website wordt ook wekelijks een z.g. 5M dienst geplaatst. De 

dovenpredikanten maken de komende tijd korte ‘diensten’ van ongeveer 5 minuten. Een 

Bijbellezing, een enkel woord, een gebed en een zegen vormen samen de inhoud. Deze 5M-

diensten zijn bedoeld als bemoediging, troost en verbinding in deze tijd van op afstand 

leven! 
Van harte aanbevolen! 
 
Met een hartelijke groet, 

Pier Jaarsma, secretaris  
 

http://www.doofenkerk.nl/
http://www.doofenkerk.nl/

