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Na moeilijke jaren mochten we in 2018 we bijzondere en mooie dingen voor het dovenpastoraat
meemaken. In januari traden we als Gereformeerde kerken vrijgemaakt toe tot het Interkerkelijk
DovenPastoraat. In maart konden deputaten ds. K.D. (Kees) Smit uit Dokkum benoemen als
dovenpredikant. In december werd hij in Kampen-Noord bevestigd en deed hij zijn intrede. Nog in
dezelfde maand kreeg ds. Smit er de benoeming als dovenpredikant in deeltijd bij van de Nederlands
Gereformeerde Kerken.
Samengaan in het IDP
De synode van 2017 heeft besloten dat de GKv toetreden tot het Interkerkelijk DovenPastoraat (IDP).
Deputaten werden gemachtigd de overeenkomst met de andere kerken, de Christelijke
Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland
te tekenen. Dat gebeurde op 25 januari in een feestelijke setting in het Dienstencentrum van de PKN
in Utrecht. De voorzitter van het IDP heette ons hartelijk welkom en ds. Jaap Oosterhuis de voorzitter
van deputaten beantwoordde dit met het uitspreken van vreugde over de aansluiting en de hoop dat
de samenwerking bijdraagt aan goede pastorale zorg voor de doven.
Jannita Kok (Bunschoten) en Wout Scherff (Harderwijk) vertegenwoordigen deputaten in het bestuur
en het moderamen van het IDP. Met ingang van januari 2019 zit Wout alleen nog in het bestuur.
Deputaten hebben in 2017 de doven geschreven over de aansluiting van de GKv bij het IDP. Zij
hebben de regionale commissies gevraagd contact te zoeken met de (regionale) Interkerkelijke
Commissies (IC). Het bestuur van het IDP heeft een brief aan alle ICs gestuurd om zich te
bekommeren om de doven van de GKv. Tot slot zijn met toestemming van de doven uit de GKv hun
namen doorgegeven aan de dovenpredikanten van het IDP. Die hebben contact met hen gezocht. In
regio Noord (provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel) waar ds. Martin Visser (CGK)
werkt, gelukt dit het beste. Zo waren in 2018 de dovendiensten in Groningen altijd gezamenlijk met
de Interkerkelijke Commissie. Verder volgden enkele dove kinderen catechisatie bij ds. Visser en
nemen doven deel aan de Bijbelstudies die hij geeft. Ook vergaderde de regionale dovencommissie
Groningen samen met de Interkerkelijke Commissie Groningen. Op 20 januari 2019 vierden ze hun
samengaan in een gezamenlijke dovendienst. In de andere regio’s, Midden en West met ds. Frans
van Dijke (PKN) en West en Zuid met ds. Jan Kievit (PKN) hebben we minder zicht op de aansluiting
van de GKv-doven bij het IDP. Dit houdt onze aandacht.
Dovenpredikant ds. Kees Smit
Meteen na het besluit van de synode om toe te treden tot het IDP zijn deputaten in 2017 het
beroepingswerk voor een dovenpredikant gestart. Er waren vier sollicitanten. Een haakte af vanwege
het deeltijdkarakter van de benoeming. Een ander was kerkelijk werker. Van de overgebleven twee
predikanten kozen deputaten voor ds. K.D. (Kees) Smit uit Dokkum. Bij de samenwerking in het IDP
hoort dat het bestuur van het IDP en de afzonderlijke deelnemende kerken instemmen met de
benoeming van een dovenpredikant. Daarvoor vinden op één dag gesprekken met het bestuur, met
de dovenpredikanten en met een groep doven plaats. In maart kregen deputaten groen licht. Daarop
hebben deputaten ds. Smit op 22 maart benoemd voor 0,6 fte. Op 1 juli is hij in dienst getreden van
deputaten. Bij het proces van benoeming was Ad van der Lugt betrokken als deskundige op HRgebied.
De dovenpastores kwamen overeen dat ds. Smit zou gaan werken in de provincie Gelderland en in de
Flevopolders. Toen Elselie de Jong (NGK) stopte als dovenpastor in het verzorgings- en verpleeghuis
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De Gelderhorst in Ede benoemde de commissie Dovenpastoraat van de NGK ds. Smit als haar
opvolger.
Uiteraard moest ds. Smit voor zijn toekomstige woonplaats, naast persoonlijke wensen rekening
houden met zijn werkgebied. Kampen werd de woonplaats. En deputaten vonden de kerk van
Kampen-Noord bereid om beroepende kerk te worden. Op 1 december kon ds. Smit in een
feestelijke dienst bevestigd worden door de plaatselijke predikant ds. Slotman. In dezelfde dienst
deed ‘onze’ doven predikant zijn intrede. Het was een bijzondere dienst, mede door de aanwezigheid
van vele doven.
Er is voor ds. Smit een inwerkprogramma opgesteld voor de periode van twee jaar. In september is
hij met zijn opleiding Nederlandse Gebarentaal aan de Hogeschool Utrecht begonnen. (Twee jaar
lang met ieder jaar vier modules). Daarnaast maakte hij verschillende activiteiten voor doven mee,
zoals kerkdiensten, catechisatie en Bijbelkringen, vergaderingen van Interkerkelijke Commissies en
de landelijke contactdag voor doven. Ds. Frans van Dijke en Martin Visser begeleiden ds. Smit in de
inwerkperiode. Vanaf januari 2019 neemt hij taken in het pastoraat op zich.
Deputaten
Deputaten zijn met zes personen voltallig. We prijzen ons gelukkig met Jannita Kok een dove in ons
midden te hebben en ook weer een dovenpredikant. Deputaten vergaderden driemaal. Het aantal
vergaderingen correspondeert niet met de hoeveelheid werk waarvan veel via email afgehandeld
kon worden. En de twee afgevaardigden naar het IDP hebben zoveel vaker vergaderd in bestuurs- en
moderamenverband en als lid van zogenaamde taakgroepen.
In het begin van het jaar mochten we constateren dat moeiten uit voorbije jaren tot tevredenheid
zijn afgesloten.
Wat ons vooral bezighield waren de benoeming van ds. Smit, regeling van zijn rechtspositie, overleg
met dep. F&B over de financiële consequenties van het deeltijdpredikantschap, overleg over zijn
woonplaats en het vinden van een beroepende kerk en zijn bevestiging en intrede.
Doordat ds. Smit pas halverwege het jaar voor rekening van deputaten kwam bleven deputaten ver
binnen de begroting.
Naar aanleiding van de brief van de regiegroep vereniging GKv en NGK heeft de Commissie
Dovenpastoraat van de NGK een waarnemer naar de vergaderingen van deputaten gestuurd.
(Inmiddels werkt ds. Smit sinds 1 januari 2019 ook voor de NGK. Dat heeft ertoe geleid dat deputaten
en commissie in februari 2019 afspraken hebben gemaakt over samenwerking.)
De website www.doven.gkv.nl is opgeheven. De noodzaak van een eigen website is vervallen door
onze deelnamen aan het IDP. De website www.doofenkerk.nl biedt een schat aan informatie over
het IDP.
Stukken van het deputaatschap over de periode van september 1999 tot en met 2017 zijn in mei
2018 in bewaring gegeven in het Archief en Documentatie Centrum.
Namens deputaten
Wout Scherff, secretaris
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