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Geschat wordt dat vijftig procent van de dove Nederlanders werkloos is. Martin Visser, 
dovenpastor bij het Interkerkelijk Dovenpastoraat, vindt dat triest: “Als je als dove bij 
een bedrijf werkt met horende collega’s, vraagt dat van iedereen een extra inspanning 
op het gebied van communicatie. Dove mensen zijn net zo slim als horenden, 
maar puur omdat je doof bent kom je niet aan de bak.” Dove mensen lijken dus op 
achterstand te staan in de samenleving. Maar hoe zit dat in de kerkelijke gemeenten? 
Zijn dove mensen welkom in de kerk? Een interview met dominee Martin Visser.

Hoe bent u bij het dovenpastoraat betrokken 
geraakt?
Ik ben eerst gewoon gemeentepredikant ge-
weest. Toen ik in Siegerswoude stond, trouwde 
een tante van mij met een dove man. Dat is nu 
een jaar of elf geleden. Voor die tijd kende ik het 
IDP ook nauwelijks en ik had in mijn werk nooit 
dove mensen ontmoet.
Acht jaar geleden ben ik naar Nunspeet verhuisd 
en toen kwam ik veel meer dove mensen tegen. 
Zes keer per jaar is hier een gecombineerde 
dienst en als er in de regio geen gecombineerde 
dienst is regelt een dove vrouw in de kerk een 
tolk gebarentaal. Dus heel regelmatig was er 
een tolk in de kerk. Voor de gemeente hier is het 
heel gewoon dat er een gecombineerde dienst 
of een tolk gebarentaal is. Er zijn hier een aantal 
dove kinderen geboren en opgegroeid. Daardoor 
weet de gemeente bijna niet anders.

Voor onszelf is het een soort natuurlijk proces 
geweest. Als gezin werden we regelmatig ge-

vraagd door dove mensen om na de dienst mee 
koffie te drinken of om bij de kerstviering te ko-
men. In het begin vonden we het best spannend 
om contact te leggen, maar het boeide mij wel. 
Toen heb ik met mijn vrouw een gebarencursus 
gevolgd, omdat we het leuk vinden om met 
deze mensen beter te kunnen communiceren. 
Langzamerhand ben ik ook wat gebaren gaan 
gebruiken in de dienst. Ik begon met het Onze 
Vader en de Geloofsbelijdenis in gebaren. Dat 
had ik thuis helemaal uitgeoefend, zodat ik het 
echt in de vingers had. De aanwezige doven re-
ageerden er heel enthousiast op en ik vond het 
leuk om te doen!

Gaandeweg het proces kwam er een vacature vrij 
voor dovenpastor. Mensen attendeerde mij erop 
en ik ben erover na gaan denken. Het is stap-
voor-stap gegaan en ik merkte dat de Heere mij 
hierin leidde. Ik heb ook ontdekt dat het bij mij 
past, dat ik het leuk vond en dat ik het in de vin-
gers heb. Ik heb er wel gevoel voor gekregen.

Is het werk van dovenpastor heel 
anders dan een gemeentepredi-
kant?
De prediking is wel wat anders voor 
dove mensen. Om duidelijk te zijn 
voor doven, moet je zo concreet 
mogelijke taal gebruiken. Dove 
mensen  zijn niet dommer, maar 
hun taalniveau is vaak wel minder 
hoog dan bij horende mensen. 
Daarbij komt dat de visuele taal hun 
hoofdtaal is, zo denken dove men-
sen ook. Daar moet je, je in kunnen 
verplaatsen en dus ook je taal op 
richten. Het evangelie moet op een 
eenvoudige manier gebracht wor-
den, maar ook diepgang hebben. 
Daar ligt voor mij de uitdaging.
Sinds september 2015 ben ik werk-
zaam bij het IDP. Ik doe hetzelfde 
werk, maar in een andere context. Ik 
heb nog geen moment spijt gehad. 

Ik preek natuurlijk veel op zater-
dag of zondag. Deze diensten ver-
gen meer voorbereiding doordat 
ik ook een PowerPoint-presentatie 
moet maken. Ik wil de preek graag 
visueel ondersteunen. 
In noord en oost Nederland doe 
ik het pastoraat op ongeveer 250 
adressen. Verder ben ik nog druk 
met het geven van Bijbelstudies, 
catechisaties en andere vormen 
van toerusting.

Is het werk van het IDP genoeg 
bekend bij doven en kerkenraden?
Door heel het land zijn er Inter-
kerkelijke Commissies (IC’s) opge-
richt. Zij organiseren activiteiten 
namens het IDP. Ook zijn zij ver-
antwoordelijk voor de toerusting 
van predikanten en kerkraden. Zo 
worden alle kerkenraden geïnfor-
meerd.
Ik denk dat we bijna alle doven 
uit de PKN, NGK en CGK wel in 
beeld hebben. Kerkenraden heb-
ben daar natuurlijk wel het beste 
zicht op.

Welke plek hebben doven in de 
kerk?
Dat is lastig om aan te geven in 
algemene zin. Vergeleken met 50 
jaar geleden, denk ik dat de positie 
van dove mensen wel verbeterd is, 
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net als de positie van mensen met 
andere beperkingen. 
Voor mijzelf begon het ook pas 10 
of 11 jaar geleden toen ik iemand 
ontmoette die helemaal doof was. 
Daarvoor was ik het niet eerder 
tegengekomen, terwijl ik toch al 
wel een tijdje predikant was. Ik 
had wel stukken van de IC’s langs 
zien komen, maar daar hadden we 
nog niet veel mee te maken.
Ik begrijp ook wel dat veel kerken 
en kerkenraden er niet mee bezig 
zijn als er geen doven in hun ge-
meente zitten. Maar ik hoop dat 
dit wel verandert als er wel een 
dove in de gemeente komt. Hier in 
Nunspeet is het heel concreet om-
dat er dove kinderen geboren en 
opgegroeid zijn.

Er zijn doven die weinig contact 
hebben met de rest van de ge-
meente. Zij hebben vooral contact 
met andere doven bij de regionale 
diensten, waardoor ze zelden of 
nooit in hun eigen gemeente zijn. 
Er zijn ook doven die wel betrok-
ken zijn bij de eigen gemeente en 
die bijvoorbeeld een tolk inschake-
len in de dienst of op vereniging. 

Wat ik hoor van doven zelf, is dat 
het soms wel lastig is om écht 
in contact te komen met de rest 
van de gemeente. Zelfs als de ge-
meente heel erg open staat voor 
een tolk gebarentaal en dergelij-
ken. Doven vertellen mij weleens 
dat bijvoorbeeld bij het koffie-
drinken na de dienst, er wel ge-
vraagd wordt hoe het gaat. Dat is 
fijn. Maar tot een dieper gesprek 
komt het niet, dat is lastig. Veel 
horende mensen vinden het eng 
of lastig om met een dove te pra-
ten. Het is ook lastig om te com-
municeren. Mensen zijn bang om 
fouten te maken. Maar je moet er 
echt de tijd en rust voor nemen 
om in gesprek te gaan. Als je het 
gewoon doet, dat vinden doven 

Vereniging Op weg met de ander zendt, in samen-
werking met de Reformatorische Omroep (RO) en 
het IDP, meerdere dovendiensten per jaar uit via in-
ternet. De RO verzorgt de opnames van de diensten 
die het IDP organiseert en Op weg met de ander 
voorziet de beelden van ondertiteling. De diensten 
worden geplaatst op de site van Op weg met de an-
der.

Visser: “Het is heel belangrijk dat dit gebeurt. Dove 
mensen kunnen naar allerlei diensten toe waar een 
voorganger of tolk gebarentaal het woord onder-
steunt met gebaren. Maar die diensten zijn niet ie-
dere zondag in de regio. En sommige reguliere dien-
sten zijn voor doven moeilijk te volgen, bijvoorbeeld 
als er veel zang en muziek is of als een predikant 
een hoog en/of abstract taalniveau gebruikt. Dus 
dove hebben minder mogelijkheden dan horende 
mensen. Op deze manier wordt hen de mogelijkheid 
geboden om diensten te bekijken via internet. Daar-
naast zijn er ook dove mensen die door ouderdom 
of lichamelijke beperkingen niet naar een dienst 
kunnen. Zij zouden anders helemaal verstoken zijn 

van een kerkdienst en op deze manier kunnen ze die 
toch meemaken. Ik heb heel veel mensen ontmoet 
die heel blij zijn dat deze mogelijkheid er is.”

Het organiseren, opnemen en voorzien van onder-
titeling van de dovendiensten kost veel geld. Wilt 
u de dovendiensten ondersteunen met uw gift? U 
kunt uw gift overmaken op NL 92 INGB 0002 2487 
64 t.n.v. Op weg met de ander. In de omschrijving 
kunt u aangeven dat uw gift bestemd is voor het 
uitzenden van de dovendiensten.

Dovendiensten
Wat is het IDP
IDP staat voor: Interkerkelijk Dovenpasto-
raat. Het IDP helpt kerken zo goed moge-
lijk invulling te geven aan het pastoraat 
onder dove mensen. Het IDP is daarom 
een hulpdienst van deze kerken.

Hoe werkt het IDP
Iedereen, binnen of buiten deze kerken, 
kan contact zoeken met het IDP voor 
ondersteuning of invulling van dovenpas-
toraat. Tegelijk zoekt het IDP ook zelf con-
tact met kerken of haar dove leden.

Activiteiten van het IDP
Het IDP organiseert vanuit de kerken acti-
viteiten op een voor doven toegankelijke 
manier. Persoonlijk pastoraat, kerkdiensten, 
Bijbelgespreksgroepen, onderlinge ont-
moeting maar vooral ook de gerichtheid op 
mensen van buiten de kerk vormen daarbij 
kernactiviteiten. In dit alles wordt zoveel als 
mogelijk gebruik gemaakt van de taal en 
de cultuur van dove mensen.

Slechthorenden
Hoewel het IDP zich in eerste instantie 
richt op dove mensen en hun familie zijn 
er ook slechthorende mensen die contact 
zoeken met het IDP. Natuurlijk staat het 
IDP ook voor hen klaar.

Vrijwilligers
Het IDP kan als kerkelijke organisatie vooral 
haar werk doen door de inzet en het gebed 
van vele dove en horende vrijwilligers.

Dovenpastors
De kerken uit het samenwerkingsverband 
hebben samen vier pastores en een op-
bouwwerker vrijgesteld voor het werk van 
het dovenpastoraat. Samen met de kerken 
en de vrijwilligers dragen zij verantwoorde-
lijkheid voor al de activiteiten van het IDP.

IDP
geweldig. Dove mensen willen ook best een paar 
keer iets uitleggen als je het niet gelijk begrijpt. Het 
is een kwestie van wennen.

Verandert de plek van doven in de kerk en maatschappij?
Ik ben natuurlijk nog niet heel lang dovenpastor, dus 
dat is lastig te zeggen. Maar de positie van mensen 
met een beperking in algemene zin verandert wel. Er 
is wel meer oog en aandacht voor mensen met een be-
perking. Het maakt het wel lastig dat de groep dove in 
de kerk en samenleving naar verhouding klein is, met 
daarbij de aantekening dat iedere dove andere behoef-
ten heeft.

Als ik met oudere doven spreek, merk ik wel dat veel 
doven weinig echt goed contact hebben met hun thuis-
gemeente. Vroeger was er ook echt niets voor dove 
mensen. Gaandeweg is dat wel gegroeid, maar die 
band met de gemeente blijft vaak achter. Dat is wel erg 
jammer.

Kerken moeten oog hebben voor dove mensen. Ook zij 
horen helemaal bij de gemeente. Het IDP kan daarin 
ondersteunen en toerusten, maar de eerste verant-
woordelijkheid ligt bij de gemeenten. Ik denk dat het 
heel belangrijk is dat dove mensen gezien worden en 
dat ook zo ervaren. Dan kunnen ze een band opbou-
wen met de gemeente. Doven vinden het fijn als ze 
merken dat gemeenten open staan voor bijvoorbeeld 
een tolk gebarentaal in de dienst. Het is goed om aan 
doven te vragen waar de behoeftes liggen en niet hen 
het gevoel te geven dat er over hen beslist wordt.
In principe zou het niet zo moeilijk en juist vanzelfspre-
kend moeten zijn. Maar in de praktijk werkt dat niet 
altijd zo. Ik denk dat dit ook te maken heeft met een 
gebrek aan kennis bij horende mensen. Kennis die ik 
eerder ook niet had omdat ik nooit in aanraking ge-
komen was met een dove. Maar wat betekent het om 
doof te zijn? Daar moeten kerken goed over nadenken.

Ik denk dat het heel erg goed zou zijn als horende 
mensen zich zouden verdiepen in hoe het is om doof 
te zijn. Er is veel literatuur beschikbaar en het internet 
staat er vol mee. Ik zie het ook wel als taak van het IDP 
om hierin een rol te spelen. We zijn er al actief in, maar 
het is enorm belangrijk dat we daar nog meer aan-
dacht aan gaan geven.

Wouter Wieman
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