2015 – jaarrapportage DSH
In dit jaarrapport vermelden we kort de handelingen en besluiten van deputaten en enkele feiten op het
gebied van het dovenpastoraat. Achtergronden en omstandigheden worden niet genoemd. Voor de
opdracht van het deputaatschap verwijzen we naar de Acta van de synode Ede 2014, artikel 55-D-1.
Deputaten
Het deputaatschap telt zes leden. Met z’n zessen hebben we in 2015 ons werk kunnen doen. We hebben
zesmaal vergaderd. Daarnaast hebben we in oktober een bijeenkomst gehouden waarvoor alle doven
waren uitgenodigd. Ook belegden we een landelijke vergadering met de vijf regionale dovencommissies.
Aan het eind van het jaar zijn twee deputaten gestopt, de secretaris zr. Marjan Boersema (Bedum) en
gewoon lid ds. Gertjan Klapwijk (Berkum). De taken van de secretaris zijn intern verdeeld. In de eerste
helft van 2016 hebben deputaten twee broeders gevonden in plaats van de afgetreden deputaten. Het gaat
om Erwin Baas, audioloog (Son) en ds. Jaap Oosterhuis (Winsum).
Dovenpastoraat
Het specifieke dovenpastoraat lag in 2015 stil. Want het werk van de dovenpredikant is per 1 april 2015
geëindigd. Deputaten hebben de doven hierover in een schrijven ingelicht. De reacties van de doven liepen
uiteen. In een samenkomst hebben wij met de doven de situatie besproken. Verder zijn de kerken en de
regionale dovencommissies op de hoogte gesteld. Deputaten hebben de plaatselijke kerken verzocht in
deze situatie zelf pastorale aandacht aan de doven te geven. Voor pastoraat in nood- of crisissituaties is
alleen in de regio’s West en Zuid iemand gevonden.
De regionale commissies is gevraagd te zorgen voor voortgang van de aangepaste diensten en in de regio
Groningen ook de dovendiensten. In de regio’s Noord, Oost en Midden zijn deze diensten doorgegaan. Zo
niet in de regio’s West en Zuid. De belangstelling voor de aangepaste diensten nam al jarenlang af en die is
blijven afnemen. Ook in de dovendiensten in Groningen komen minder bezoekers. In de hierna te noemen
inventarisatie zal de doven gevraagd worden wat volgens hen de oorzaak hiervan is. Tevens zullen de
wensen van de doven ten aanzien van de toekomst van alle onderdelen van het dovenpastoraat
geïnventariseerd worden.
Enkele dove jongeren kregen in het seizoen 2014/5 individueel catechisatie van ad hoc ingeschakelde
krachten. Voor een enkele andere dove jongere is het niet gelukt hiervoor een voorziening te vinden.
Inventarisatie
De synode Ede 2014 heeft DDSH opdracht gegeven het Dovenpastoraat te laten inventariseren. De
opdracht was ook dat deputaten naar aanleiding van de uitkomsten van de inventarisatie het toekomstig
beleid van het dovenpastoraat moeten doordenken en hierover voorstellen doen aan de synode van 2017.
Aanvankelijk was het plan dat de inventarisatie in 2015 gehouden werd. Dan konden deputaten in 2016
beleidsvoorstellen maken. De beëindiging van het werk van de dovenpredikant leidde tot uitstel van de
inventarisatie.
Wij hebben in de tweede helft van 2014 voor de inventarisatie het Praktijkcentrum (PC) en de afdeling
Dovenstudies van de Hogeschool Utrecht (HU) benaderd. We gaven de voorkeur aan de HU. Maar in 2015
kon de HU niemand beschikbaar stellen voor het onderzoek. Daarom hebben we in mei 2015 alsnog
gekozen voor het PC.
Ook is in 2015 een begeleidingscommissie gevormd waarmee de onderzoeker overlegt. Het opstellen van
het onderzoeksplan heeft veel tijd gekost. Onderzoekers van het PC hebben dit plan gemaakt in overleg
met deputaten en de begeleidingscommissie. Op basis van dit plan hebben Deputaten in februari 2016 een
overeenkomst met het PC gesloten. Het eindrapport moet uiterlijk in september 2016 worden uitgebracht.
Diversen
De voorzitter heeft als waarnemer de vergaderingen van de Beleidsgroep van het Interkerkelijk
DovenPastoraat bijgewoond. De Beleidsgroep van het IDP wordt gevormd door afgevaardigden van de
landelijke organen voor dovenpastoraat van de PKN, CGK en NGK.)
Het beheer van de website www.doven.gkv.nl is in 2015 overgegaan van Eline Verhaar naar Guido van
Harten (Leusden).
Voor alle betrokkenen was 2015 een zwaar jaar. Het dovenpastoraat zit in een overgangsfase. Hoe het in
de toekomst zal gaan is eerst nog onderwerp van onderzoek en vervolgens van bezinning.
Deputaten pastorale zorg aan doven en slechthorenden.
Secretaris a.i. Janneke Jager, secretaris@doven.gkv.nl

