9.12/19
Rapport 1 van commissie 3 inzake het rapport van deputaten in de gezondheidszorg
(9.12)

5

10

15

Uw commissie heeft een goed inzicht gekregen in het werk dat vanuit dit deputaatschap
wordt verricht middels het rapport en de ontmoeting met deputaten. We mogen blij zijn
met alle inspanningen die worden verricht.
De sectie Toerusting van deputaten in de gezondheidszorg belegt bijeenkomsten voor
werkers in zorg en welzijn en mensen die betrokken zijn bij het pastoraat in de gemeenten..
De doelgroep wordt bereikt via een bericht in De Wekker, Bewaar het Pand en het
Dienstenbureau (website en een bericht naar de kerken). Bovendien worden de mensen die
al eerder kwamen op de verzendlijst geplaatst. De laatste keer waren er 75 mensen en de
keer ervoor 45.
Deze bijeenkomsten zijn van belang voor ontmoeting en toerusting vanuit het christen-zijn
en op het vlak van medische ethiek.
Wat de kerkelijke bevoegdheidsverklaring betreft (5a): de gevonden oplossing voldoet.
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De zorg rond het wegbezuinigen van geestelijke verzorgers in ziekenhuizen en andere
aanverwante instellingen is gelukkig wat minder geworden. Het belang van dit werk wordt
gelukkig meer en meer ingezien, o.a. gezien het beleid van de nieuwe minister. Het CIO-G
(Interkerkelijk Contact Overheidszaken- Geestelijke verzorging) heeft dit in portefeuille
en heeft er aandacht voor.
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Deputaten hebben geen cijfers over de afname van het aantal geestelijk verzorgers?
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Vanuit Helpende Handen is het initiatief voor een kerkboek gekomen en kwamen daarmee
naar deputaten. Omdat dit niet bij de core-business van deputaten past hebben deputaten
hen verwezen naar andere instanties.
Bij het hoofdstuk financiën is bij de totale inkomsten over 2022 een 1 weggevallen (er
staat 12.350, maar dat moet dus 112.350 zijn). Bij het converteren naar pdf op het
Dienstenbureau is dat gebeurd.
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De vergaderkosten stijgen vanaf 2019. Dat houdt o.a. verband met de verandering van
kilometerprijs van 19 naar 29 cent per km.
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In 4.b.4 schrijven deputaten dat ds. Smit het werk van onze dovenpastor M. Visser in
Gelderland-noord en de Flevopolder heeft overgenomen. De situatie is nu weer zoals in de
begintijd van zijn voorganger, ds. Dingemanse. Dat is fijn, want er is werk genoeg.
Ds. Visser heeft 250 adressen van doven en slechthorenden en hun eventuele gezinnen
onder zijn hoede. Dat zijn 350 à 400 mensen.
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Het is onmogelijk om ze jaarlijks te bezoeken. Bij sommige adressen komt hij vaker, zoals
mensen die terminaal zijn. Elke maand leidt hij een begrafenis. Hij is veel tijd kwijt aan
reizen.
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Ds. Visser leidt dovendiensten (alleen doven) en gecombineerde diensten (in een
kerkdienst waar ook een groep doven aanwezig is). Naast de rouw- en trouwdiensten gaat
hij zo’n 45 keer per jaar voor. Ongeveer 20 diensten per jaar gaat hij voor in een dienst van
een CGK.
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In Groningen en Deventer zijn woonvormen. Daar wonen mensen die doof zijn en
daarnaast nog een beperking hebben. Daar hebben ze pastorale contact met de dovenpastor
en hebben ze twee keer per jaar een Bijbelavond.
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Eigenlijk heeft ds. Visser een werkweek zoals een gemeentepredikant die heeft in die zin
dat hij dezelfde kerntaken verricht (Preken, pastoraat, catechese en daarnaast het nodige
vergaderwerk, zowel regionaal als landelijk). Zo geeft hij in Haren catechese, en geeft hij
belijdeniscatechisatie (ook individueel).
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Veel pastorale gesprekken zijn eenvoudige bijbellessen. Een soort catechesevorm.
Een heel groot deel van de mensen die onze dovenpastor bezoekt zou je randkerkelijk
kunnen noemen (of daar zelfs over heen). Dat laat het grote belang zien van het werk dat
hij doet.
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Doven zijn vaak eenzaam door hun handicap. Facebook is voor hen een geweldig medium.
Daarom wordt Facebook ook voor missionaire activiteiten gebruikt in het dovenwerk.
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In het werkgebied van ds. Visser zijn er vier interkerkelijke commissies die vier keer per
jaar bij elkaar komen. De dovenpastors zijn om beurten aanwezig bij deze landelijke
vergaderingen van het IDP-bestuur.
Ds. Visser zit ook in een paar taakgroepen: missionaire activiteiten en toerusting.
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Een mooi initiatief is het opnemen van kerkdiensten in gebarentaal om die op internet te
plaatsen om zo het evangelie te verspreiden. Via De Wekker en andere bladen, Facebook,
websites van diverse organisaties en via persoonlijke contacten wordt daar de aandacht op
gericht. Gemiddeld wordt een dienst 250 keer bekeken. LPB-media speelt hier o.a. een
belangrijke rol in.
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Op bladzijde 5 regel 6 gaat het over de Trouwdag. Dit is een huwelijkscursus. Stellen gaan
dan met elkaar in gesprek over allerlei dingen.
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Deputaten hadden van de vorige synode o.a. deze opdracht meegekregen:
Te onderzoeken hoe doven en slechthorenden die nu nog niet in beeld zijn, bereikt kunnen
worden en dit te doen in samenwerking met kerken waarmee reeds een vorm van
samenwerking bestaat.
Daar waren deputaten niet heel erg aan toegekomen. Ze gaan er in de komende periode
mee aan de gang. Ze zullen een brief naar de kerken sturen om zo input te krijgen. Onder
andere als gevolg van nieuwe technische ontwikkelingen kunnen mensen zomaar buiten
beeld raken.
Denk aan een cochleair implantaat (CI). Dat is een klein elektronisch toestel dat doven en
zeer ernstig slechthorenden in staat stelt geluiden weer waar te nemen. Een chirurg
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implanteert het cochleair implantaat (CI) onder de huid. Door de aangedane delen met een
cochleair implantaat van het oor te omzeilen (de defecte haarcellen in het slakkenhuis) en
via stroompulsjes de hoorzenuwen te stimuleren zijn (zeer) ernstig slechthorenden en
doven weer in staat geluiden op te vangen en spraak te verstaan. Dat is echter niet
hetzelfde geluid dat horende mensen binnen krijgen. Kinderen van 0-3 jaar krijgen
bijvoorbeeld zo’n CI (of twee). Veel van deze kinderen groeien niet op met gebarentaal.
Dit kan later tot problemen leiden, met name tijdens de pubertijd, als ze ontdekken dat ze
een dovenmentaliteit hebben en dus visueel denken en dus ook liever gebarentaal willen
gebruiken.
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Daarvoor zijn dus netwerken nodig. Want als ze niet als doof gezien willen worden, dan
wijzen ze hulp af, terwijl ze later toch wel baat hebben bij hulp.
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Ds.Visser is blij met een stagiair die hij begeleidt, die doof is. Eigenlijk is het een wens dat
er een keer een dovenpastor aangesteld kan worden die doof is.
Een mooie ontwikkeling is dat Wycliffe bezig is om de bijbel te vertalen in gebarentaal.
Wereldwijd zijn er 400 gebarentalen. Doventaal is de taal van het hart. Het is hún taal.
Daarmee kom je dichtbij hen. Lezen is een extra inspanning voor iemand die doof is. Een
dove kijkt juist. Zodoende maakt Wycliffe een vertaling van de bijbel middels gebarentaal
op film.
En een idee dat bij de commissie naar boven kwam: mogelijk kunnen er informatiefilmpjes
op de website van onze kerken geplaatst worden.
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Voor het (biddend) meeleven van onze leden kan dat zeer behulpzaam zijn.
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Uw commissie stelt voor de volgende besluiten te nemen:
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2. deputaten op te dragen blijvend te zoeken naar een goede vorm voor het geven van
voorlichting aan werkers in de zorg, over theologische, medische en ethische thema’s
op het gebied van de gezondheidszorg;
3. deputaten op te dragen te onderzoeken hoe doven en slechthorenden die nu nog niet in
beeld zijn, bereikt kunnen worden en dit te doen in samenwerking met kerken waarmee
reeds een vorm van samenwerking bestaat;
4. het deputaatschap te vragen om het werk dat onder zijn verantwoordelijkheid
geschiedt, dicht bij de leden van onze kerken te brengen (zoals bijvoorbeeld een
filmpje op de website van de kerken);
5. opnieuw deputaten te benoemen.
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P.J. den Hertog, rapporteur

