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VOORWOORD 

Voor u ligt het jaarverslag 2020 / 2021 van het Interkerkelijk Dovenpastoraat Groningen. Afgekort 

heet het IC Groningen. Het is een afdeling van het landelijk dovenpastoraat (IDP)van de PKN-kerken, 

Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken 

Vrijgemaakt. Dit jaarverslag wordt naar alle kerkenraden van deze kerken in de provincie Groningen 

gestuurd, want wij werken onder hun verantwoording en het is noodzaak dat zij weten over het 

reilen en zeilen van het dovenpastoraat. Verder wordt het verslag naar alle doven in ons bestand 

gestuurd, maar ook naar de voorgangers die bij ons zijn voorgaan en naar het landelijk pastoraat. Wij 

hopen dat u het wel en wee van het dovenpastoraat weer wilt inzien en als u opmerkingen en 

suggesties hebt zijn die welkom. Lijst met namen en adressen van de bestuursleden vindt u elders in 

dit verslag.  

 

Normaal wordt er elk jaar een jaarverslag verstuurd.  Omdat er door de coronacrisis maar weinig 

activiteiten waren hebben we nu een verslag over 2 jaar. 

Het financieel verslag vindt u verderop in dit jaarverslag. 

  

PERSONALIA 

 

Op 4 april 2020 overleed Dhr L.Hilbers op de leeftijd van 66 jaar.  Dhr. Hilbers was van 2009 tot 2015 

voorzitter van het IC bestuur. 

Op 2 september 2020 overleed Mevr H.van der Veen-Kroezen op de leeftijd van 72 jaar. 

 

Op 17 april 2020 mochten Henk en Hetty Betten hun 50 jarig huwelijksjubileum vieren. Helaas kon 

hun geplande feest i.v.m. corona niet door gaan. 

Op 29 juli 2020 mochten Gerrit Jan en Janny Bouwmeester hun 60 jarig huwelijks jubileum vieren. 

Ook zij moesten het door corona in familiekring vieren. 



Op 11 januari 2020 was ds A.Dingemanse 40 jaar predikant. 

 

 

OVERZICHT ACTIVITEITEN 

  

A. Kerkdiensten: In 2020 zijn er in totaal 11 kerkdiensten geweest.  

 

In de eerste 3 maanden gingen de diensten nog normaal door, en waren er 6 diensten. Dhr 

C.Ippel ging 2 x voor in het clubhuis. Ds  A. Dingemanse ging voor in de kerk van Dorkwerd. 

Ds M. Visser 1 x voor in de Fonteinkerk en 1 x bij  de Noorderbrug. 

 

Daarna waren er door corona een paar maanden geen diensten. 

 

Op 23 augustus was er een dienst in de Immanuelkerk. In deze dienst werd Mevr. Jenny ten 

Wolde bevestigd als ouderling. Voorgangers waren ds.  A. Akkerman en ds.  M.Visser. 

 

Op 11 oktober was er een dienst in Haren. In deze dienst trad Hetty Betten af als ouderling. 

Hetty blijft wel lid van het bestuur. 

 

Kerkdiensten 2021: 

In 2021 zijn er in de eerste 4 maanden i.v.m corona geen kerkdiensten. Wel waren er 

verschillende diensten waar we online mee konden kijken.  Zo heeft corona ook wel zijn 

goede kanten gehad. Veel kerken zijn hun diensten online gaan uitzenden. 

   

Vanaf 9 mei mochten we weer bij de diensten aanwezig zijn. Er zijn nog 12 diensten 

gehouden. Die werden gehouden in, het Clubhuis voor doven 4x , De rank in Zuidhorn, 

Jeruzalemkerk Zwolle (4 provinciëndag), De Oase Drachten (startzondag), Chr Geref Kerk 

Onstwedde, Immanuelkerk Groningen, Oosterkerk Groningen, Kruiskerk Buitenpost ( 

kerstviering). 

 

Voorgangers waren: Ds .M. Visser 6x, Ds A. Dingemanse 2x , Mevr. E. de Vries,  

Ds. A. Akkerman, Dhr. C. Ippel , Mevr. H. Kramer. 

 

 

B: kerstbrodenactie  Omdat er in 2020 en 2021 veel niet door kon gaan hebben we besloten iets 

extra,s te doen. Dat hebben we gedaan door beide jarenbij alle leden een kerstbrood te bezorgen. 

Daar was veel waardering voor. 

C: Bijbelkring: Onder leiding van ds. M. Visser is er in deze jaren wel enkele keren Bijbelkring 

gehouden. Helaas moest het ook vaak afgezegd worden. 



D. Vergaderingen: De IC vergaderde zeven keer in deze 2 jaren. Daarvan was een vergadering online, 

maar dat was moeilijk voor een paar bestuursleden. Ook moesten we voor de vergaderingen 

uitwijken naar een andere locatie. De zaal waar we normaal vergaderen was niet groot genoeg om 

afstand van elkaar te houden. Op alle vergaderingen was er een lange agenda, waarbij vele zaken 

werden besproken. Vaak moesten er punten blijven liggen omdat er te weinig tijd was. De volgende 

punten zijn onder andere besproken: contactbezoeken, financiën, kerkdiensten, contacten met de 

horende kerk en andere activiteiten. Natuurlijk werd er ook steeds weer besproken hoe we moesten 

omgaan met de coronaregels, wat kan wel doorgaan en wat niet. 

In 2020 mochten we Hans Penninga welkom heten op onze vergaderingen. Hans is notulist geworden 

van de vergaderingen. Daarmee volgt hij Marlies Wobbes op die al enige tijd gestopt was. We zijn 

heel blij en dankbaar dat Hans dit werk belangrijke werk wil doen. 

Gemeenteberaad: Op 26 januari 2020 hebben we gemeenteberaad gehouden. De bedoeling hiervan 

is om alle leden bij het werk van het dovenpastoraat te betrekken.  Het bestuur heeft enkele 

onderwerpen waarover we graag de mening van de leden willen. Ook de leden kunnen zelf met 

vragen en suggesties komen. Het gaat erom dat iedereen mee kan en mag praten wat we kunnen 

doen binnen de kring van IC Groningen. Natuurlijk mag er altijd contact met het bestuur worden 

opgenomen als je vragen of suggesties hebt. 

 

E. Bezoekwerk/Pastoraat: Ds. M.Visser en ouderling J. ten Wolde en H.Betten hebben wel bezoeken 

afgelegd , maar dat kon ook vaak niet doorgaan. 

 Als er iemand is die graag wil dat er iemand van het dovenpastoraat op bezoek komt, laat het ons 

dan weten. Ook als u weet dat een ander het misschien nodig heeft, geef ons dan een seintje.  

F. Diaconale zorg: In de kerkdiensten werd, naast de collectes voor het werk van de IC Groningen, 

ook gecollecteerd voor verschillende diaconale projecten, gericht op dove mensen in arme landen.  

G. Publicaties: Onze notulist Hans  Penninga heeft een eigen website voor ons gemaakt,  

www.icgroningen.nl  Alle kerkdiensten en ander  informatie over IC Groningen kunt u op deze site 

vinden. 

De mensen van IC Groningen waar wij het e-mail adres van hebben krijgen ook altijd een mail over 

de kerkdienst. Ook ander belangrijke informatie krijgen zij via de mail gestuurd. 

 De kerkdiensten worden ook vermeld in ons Bondsblad van de NCBD, Woord en Gebaar, in het 

Kerkblad voor het Noorden van de Chr. Geref. Kerk, in Kerk in Stad, en in de Protestantse Kerkbode 

van de PKN-kerken in de provincie Groningen. 

Verder vindt u informatie op de landelijke website www.doofenkerk.nl. Hier vindt u het algemene 

landelijk nieuws maar ook worden alle kerkdiensten er vermeld. 

 Iedere maand komt er een nieuwe overdenking op de landelijke website te staan onder het kopje 

‘Periodieke meditatie’. 

 

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


H. Informatie aan de horende kerk: We proberen zo vaak mogelijk informatie door te geven aan de 

horende kerk door middel van lezingen of gesprekken. Mocht er een gemeente of vereniging zijn die 

belangstelling heeft voor een lezing of een diapresentatie of op een andere manier informatie wil, 

neem dan contact met ons op. Hebt u belangstelling voor de folder, wilt een stapeltje op de leestafel 

in uw kerk, laat het de secretaresse even weten. We kunnen hem ook digitaal sturen.  

We willen de kerken vragen om ook informatie over het dovenpastoraat te plaatsen op hun eigen 

website in eigen gemeentegids. 

I.Catechisatie: Ds. M. Visser geeft aan enkele jongeren catechisatie. Mochten er anderen zijn die ook 

graag (belijdenis) catechisatie willen volgen kun je contact opnemen met ds. M. Visser.  

J. Voorgangers: Omdat ds J.Kievit per  januari 2020 gestopt is als dovenpastor en Ds F van Dijke in 

juni 2021 met pensioen is gegaan zijn er 2 nieuwe ds benoemd voor het dovenpastoraat.  

Op 1 juni 2021 is Ds. Hendrik Stevens benoemd voor de regio Noord Holland, Utrecht, Den Haag en 

zoetermeer. Op 1 september Ds.  Wim Otte benoemd voor de regio Zuid Holland en Zeeland. 

K. Overige activiteiten: Ook landelijk ging er veel niet door. Er zijn nog wel digitale bijeenkomsten 

geweest. Zo was er op 12 november 2020 een regionale bijeenkomst voor het noorden. 

 

  



  

 

SAMENSTELLING IC GRONINGEN (op het moment van verschijnen van dit jaarverslag):  

  

Dovenpastor/adviseur: Ds. M.Visser Tel. 06-57423270 
Chr. Gereformeerd Van Karnebeekstraat 31 e-mail 
Horend 8072 BM  Nunspeeet gebarendominee@outlook.com  
   
Voorzitter: Ds. A.Bruin Tel: 050-3643485 
PKN Boeiersingel 11 e-mail 
Horend  9745 CA Groningen bruin.a@kpnplanet.nl 
   
Secretaresse Mevr. G. Tipker-Middelkamp Tel. 0599-313256 
Chr. Gereformeerd Onstwedderweg 52 e-mail 
Slechthorend 9541AE Vlagtwedde dovenpastoraatgroningen@gmail.com 
   
Penningmeester: Dhr. W. Kolkman Tel. 050 5719452 
PKN Pegasusstraat 5 e-mail 
Horend 9742 PK Groningen wimendina.1@home.nl 
 bankrekeningnr. NL43SNSB0906799325 

 t.n.v. Interkerkelijk Dovenpastoraat Groningen  
 

Overige bestuursleden: 

Dhr. M.Bakker   vice voorzitter (PKN) 

Mevr. J.ten Wolde-de Vries ouderling (PKN) 

Mevr. H.Betten–Voortman (PKN) 

Mevr. W.de Braak  preekvoorziening (GKv) 

Dhr. H.Penninga   notulist ( CGK ) 

Mevr. J.van Wieren  tolkaanvrager (GKv) 

We hebben als bestuur afscheid genomen van Dhr. G.J.Bouwmeester. Hij heeft zich 18 jaar ingezet 

als bestuurslid van IC Groningen. We zijn hem daar heel dankbaar voor. 

Ook van Dhr. E. Bosscher hebben we afscheid genomen. Ruim 4 jaar was hij ouderling bij het IC, ook 

daarvoor onze dank. 

Geesje Tipker,  

Secretaresse IC Groningen. 

 

Interkerkelijke Commissie voor de pastorale verzorging van doven in de provincie  

mailto:wimendina.1@home.nl


 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


