Het Interkerkelijk Dovenpastoraat

Leden van de IC

De ‘Interkerkelijke Commissie voor
pastorale zorg aan doven in Friesland’
behoort tot het ‘Interkerkelijk
Dovenpastoraat’ (IDP).

Regionaal roepen plaatselijke kerken
samen een IC in het leven. Het werk van
de IC wordt gefinancierd door de
plaatselijke kerken en de leden van de IC
zijn afgevaardigden van kerkenraden.

Het IDP is een samenwerkingsverband van
de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland en de Protestantse Kerk in
Nederland. Deze samenwerking is gegrond
op de Bijbel en de gereformeerde
belijdenis.

Meestal hebben deze kerken ook dove
leden in hun gemeente. Ook onze IC heeft
dove leden. De overtuiging bestaat dat zij
het beste in staat zijn te overzien wat er
nodig is voor het dovenpastoraat.

Pastorale hulpdienst

De taak van de IC

Pastoraat is in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van de plaatselijke
kerken. Iedere kerk weet uit ervaring dat
het pastoraat aan dove mensen vaak om
specifieke vaardigheden vraagt.
Het IDP helpt de kerken zo goed mogelijk
invulling te geven aan het pastoraat onder
dove mensen. Het IDP is daarom een
hulpdienst van de kerken.

Onze IC geeft plaatselijk en regionaal dus
invulling aan de taak van het IDP als
hulpdienst van de kerken in het pastoraat
aan hun dove leden. Kerken, maar ook
individuele doven, kunnen daartoe een
beroep doen op de IC om ondersteuning.
Ook kan de IC gevraagd worden hulp te
bieden in het realiseren van aanpassingen
die voor doven noodzakelijk zijn om te
kunnen participeren binnen een gemeente.

Concrete werkzaamheden zijn: het
organiseren van aan doven aangepaste
kerkdiensten, bijbelkringen, catechese,
pastoraat en diverse andere ontmoetingsmogelijkheden. Belangrijk is ook het geven
van informatie over doofheid en over de
participatie van dove mensen in de
gemeente.

Landelijke ondersteuning
Vanuit het landelijk IDP begeleidt een
‘Stuurgroep’ de IC’s met raad en daad en
met verschillende vormen van toerusting
in hun taken. Daarnaast hebben de kerken
uit het samenwerkingsverband samen drie
predikanten vrijgesteld voor het werk van
het dovenpastoraat. Eén door de CGK en
twee door de PKN. De dovenpredikanten
hebben het recht om in beide kerkgenootschappen ambtelijk werk te verrichten met
het oog op doven. Zij worden door de
landelijke kerken gefinancierd en werken
zelfstandig als dovenpredikant. Zij zijn als
adviseur verbonden aan de IC’s.

Regionale organisatie van het IDP
Regionaal is het IDP georganiseerd in
Interkerkelijke Commissies (IC's). In onze
regio is dat de ‘Interkerkelijke Commissie
voor pastorale zorg aan doven
in Friesland’.
Voor de kerken in onze regio is onze IC
het aanspreekpunt voor ondersteuning bij
het pastoraat aan dove mensen.

Daarnaast zoekt de IC ook zelf contact met
de kerken en haar leden om zo mee te
helpen zo goed mogelijk inhoud te geven.
aan het dovenpastoraat binnen een
gemeente

In Noord-Nederland:
Ds. A. Dingemanse
In MiddenNederland:
Ds. F.C. van Dijke
In Zuid-Nederland:
Ds. J.F. Kievit

Voorgangers in kerkdiensten

Gegevens van de IC-Friesland

Naast deze drie predikanten zoekt de IC (en
het IDP) voortdurend naar predikanten en
voorgangers die in kerkdiensten met doven
kunnen voorgaan omdat zij vormen van
gebarentaal beheersen.

- Voorzitter: ds. L. Kramer
Merelstraat 17,
9271 CM Zwaagwesteinde, 0511-445857

Daarnaast gaan plaatselijke predikanten
voor. Zij worden ondersteund door een tolk
gebarentaal. De predikanten die in zulke
diensten voorgaan krijgen van de IC
informatie over voor doven noodzakelijke
aanpassingen van de dienst.
Ook verzorgt de ‘Stuurgroep’ van het IDP
regelmatig toerusting voor deze
voorgangers met het oog op hun bijzondere
taak.

Andere kerkgenootschappen
Ook plaatselijke kerken van andere
kerkverbanden hebben dove leden.
Deze kerken zoeken vaak aansluiting bij
het Interkerkelijk Dovenpastoraat.
Als deze kerken het uitgangspunt
onderschrijven zijn ze van harte welkom
om regionaal mee te doen.

Interkerkelijke Commissie
voor pastorale zorg aan doven
in Friesland

- Secretariaat: dhr A.J. Kuperus
Looierspad 34,
9201 ED Drachten, 0512-530230
- Penningmeester: dhr. E. Ubbens
Fuutlaan 4,
8601 XA Sneek, 0515-414002
- Preekvoorziening: mw. A. Spliethoff
Bearsterdyk 5,
9025 BP Bears, 058-2519632
- Adviseur van de IC:
Ds. A. Dingemanse, Ravelstraat 19,
8031 DC Zwolle, 038-4526426,
a.dingemanse@hccnet.nl
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- Rekeningnummer van de IC: 2108703
t.n.v. Interkerk. Cie GV van doven.
- Informatieblad van de IC: ‘De
Paardenbloem’
- Website: www.dovenpastoraat.nl
Op deze website van het IDP is
veel informatie te vinden zoals een
overzicht van speciale kerkdiensten voor
dove mensen.
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