
 Zangavond 
Bethelwijk
Iedere eerste zondag van de 
maand houdt de Bethelwijk een 
zangavond. Deze wordt gehou-
den in de grote zaal van de Pniël-
kerk aan de Hoorneslaan. 

    Al een aantal jaren houden we deze 
mooie avonden waarin jong en 
oud elkaar ontmoet en zingt tot 
Gods eer. 
    Begeleid door orgelspel zingt men 
we vooral liederen uit de bundels 
van Johannes de Heer en Opwek-
king, gezangen en psalmen. 

    Tijdens de pauze is er tijd om gezel-
lig samen koffie te drinken en een 
goed gesprek met elkaar te hebben.

    De zangavond op zondag 3 april 
begint om 20.30 uur en wordt rond 
22.00 uur afgesloten. De toegang is 
vrij, wel wordt er een collecte 
gehouden voor de onkosten.

    Bijbelstudie 
Zoeklicht
Stichting Het Zoeklicht (Doorn) 
houdt een vijftal bijbelstudie-
avonden in het gebouw De 
Samenkomst aan de J.W. Friso-
dreef 146 in Katwijk. 

    Wim Zwitser spreekt over het 
thema ‘Hoofdpersonen in de toe-
komst’. In de aanloop naar de 
komst van Christus en het Messi-
aanse rijk beschrijft de Bijbel een 
aantal machten, die een grote rol 
zal spelen op het eindtoneel.

    De vijfde bijbelstudie wordt gehou-
den op vrijdag 8 april onder de titel 
‘Speelt Rusland een rol in de eind-
tijd?’. De huidige oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne en het feit dat 
de hele wereld zich ermee bezig-
houdt, roept de vraag op of Rus-
land ook in de toekomst een 
belangrijke rol zal spelen. 

    De bijeenkomst begint om 20.00 
uur en duurt tot ongeveer 21.30 
uur. De toegang is gratis.

    Vrijdag 8 april

    VUURavond 
in Rijnsburg
Op een prachtige buitenlocatie 
in Rijnsburg organiseert Duin-
avond op vrijdagavond 8 april 
haar eerste VUURavond met 
Nadine de Vos. Deze avond staat 
voor vrouwen, buiten, ontmoe-
ting, bijbelse inspiratie en 
gebed.

    Spreekster Nadine de Vos is team-
leidster van Arise. Een beweging 
van vrouwen die houden van uitda-
ging, groeien en krachtig leven. 
Met de Bijbel open creëert Arise 
plekken, reizen en ontmoetingen 
vol inspiratie die vrouwen doen 
nadenken over hun leven – met 
God.

Deze VUURavond is voor iedereen. 
Gelovig, zoekend, afdwalend. Er 
zijn geen voorwaarden om te 
komen. Kom je warmen aan het 
vuur, luister naar de woorden van 
Nadine de Vos, ga met elkaar in 
gesprek en zing met ons mee. Het 
is een avond waar je geen spijt van 
krijgt!

    Meer informatie en opgeven kan je 
vinden op www.duinavond.nl/
vuuravond   
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 Voor Oekraine

    Paaszangavond 
Woord en Daad
Mannenkoor Eben Haëzer en 
sopraan Jacomina van der Plas 
zingen op donderdag 14 april in 
de gereformeerd vrijgemaakte 
Fonteinkerk aan de Willem de 
Zwijgerlaan in Katwijk. 

    Onder leiding van Hugo van der 
Meij is er die donderdag een Paas-
zangavond voor Woord en Daad. 
Aanvang om 20.00 uur. Ds. J. Geene 
verzorgt de opening van deze 
avond.

    De opbrengst van de collecte komt 
ten goede aan de noodhulpactie 
voor vluchtelingen uit Oekraïne 
door het christelijk noodhulpclus-
ter. Siebrand Wierda van Dorcas 
hoopt hierover te spreken.

    Het christelijk noodhulpcluster 
bestaat uit meerdere organisaties, 
te weten Dorcas, ZOA, Kom over en 
help, EO Metterdaad, Red een Kind, 
Tearfund en Woord en Daad, en 
verleent gezamenlijk noodhulp 
aan vluchtelingen uit Oekraïne.

    Christelijk 
noodhulpcluster   

De hulp bestaat bijvoorbeeld uit 
het uitdelen van voedselpakketten, 
matrassen en dekens, kookgerei en 
hygiënepakketten en het facilite-
ren van voedseltransporten naar 
Kiev.
    Deze noodhulp kan het verschil 
tussen leven en dood betekenen 
van veel vluchtelingen. 

    Het is daarom van groot belang om 
het noodhulpcluster in deze voor 
Oekraïne verschrikkelijke tijd te 
ondersteunen.

    Met The Psalm Project 

    Passion 
40daagse 
Een bijzondere viering / optre-
den op Stille Zaterdag, 16 april, 
in de Grote Kerk aan de Kerk-
straat in Rijnsburg.

    The Psalm Project geeft een concert 
in Rijnsburg, met lezingen en lie-
deren die geheel in het teken staan 
van (de weg naar) Pasen. The Psalm 
Project verwerkt de bij velen 
bekende Psalmen tot hedendaagse 
composities en laat zich door psal-
men inspireren tot nieuwe liede-
ren. Het concert begint 20.00 uur 
en tickets zijn te bestellen via zin-
genindekerk.nl/passion40daagse

    Ook worden er, rondom een groot 
(verlicht) kruis bij de Grote Kerk, 
verschillende activiteiten georgani-
seerd, voor jong én oud. Kom vrij-
dag 15 april van 14.00 tot 17.00 uur 
of zaterdag 16 april van 18.00 tot 
20.00 uur naar het Koomansplein 
voor een ontmoeting bij het Kruis. 
Er is koffie, thee en ruimte voor 
gesprek.   

 ‘Kerkmuren lijken hier ver weg evenals discussies’

    Wim Otte is voorganger van 
een bijzondere gemeente
    Ik had laatst een gesprek 
met Wim Otte uit Waddinx-
veen. Hij is eind 2021 in Het 
Anker bevestigd als doven-
pastor bij het Interkerke-
lijk DovenPastoraat. Het 
IDP is een samenwerkings-
verband van de PKN, de 
Christelijk Gereformeerde 
Kerken, de Nederlands Ge-
reformeerde Kerken en de 
Gereformeerde Kerken Vrij-
gemaakt. Het IDP heeft een 
viertal dovenpastores, die 
niet plaatselijk maar regio-
naal werkzaam zijn. Een van 
die predikanten is Wim, die 
nadat hij zomer 2021 afstu-
deerde, begon bij het IDP in 
een bijzondere gemeente.

    Weinig predikanten kunnen zeg-
gen, dat zij ‘even’ op huisbezoek 
gaan en dan de ene keer in Tilburg, 
de andere keer in Katwijk of Aals-
meer op huisbezoek gaan. Maar zo 
groot is zijn gemeente.

    Hoe Wim in het dovenpastoraat 
verzeild raakte? ‘Ik was in het verle-
den als bestuurslid verbonden aan 
de ‘Stichting CBR Effatha’, een goe-
de doelenorganisatie, die projecten 
voor doven in het buitenland on-
dersteunt. Voor deze organisatie 
ben ik onder andere in Nigeria ge-
weest om kennis te maken met het 
werk van Effatha. Daardoor was 
mijn interesse, terwijl er geen doof-
heid in mijn familie voorkomt, ge-
wekt. Je kunt op allerlei manieren 
als predikant in de wereld staan. 
Uitleggen waar het Christendom 
voor staat. Maar ik wil juist laten 
merken, dat iedereen voor God be-
langrijk is en dat praktisch uitdra-
gen. Bovendien kwam er nog een 
extra reden bij: mijn vrouw wil niet 
weg uit Waddinxveen, waar wij wo-
nen en dat werd door deze regio-
functie bij het IDP ook ingelost.’

    Wim is nu druk bezig zich de geba-
rentaaltaal eigen te maken. ‘Best 
lastig, omdat er meerdere varian-
ten binnen de Nederlandse geba-
rentaal zijn. Er waren vijf dovenin-
stituten, die ieder hun eigen geba-

rentaal ontwikkeld hadden. Uit die 
vijf ‘dialecten’ is inmiddels een 
soort ABN voor doven ontwikkeld, 
maar sommige ouderen gebruiken 
nog gebaren van vroeger. Verder is 
veel Bijbels jargon niet beschikbaar 
in woordenboeken.

    Ook zijn er woorden waar geen een-
duidig gebaar voor bestaat. In de 
Bijbel komen woorden voor, waar 
geen eenduidig gebaar voor be-
staat. Neem de tekst: ‘Verlos ons van 
de boze’, hoe vertaal je dan ‘boze’. 
Doe je dat met het begrip ‘duivel’ of 
met een begripsomschrijving ‘de 
duim naar beneden’? En zo moet je 
regelmatig keuzes maken. Interac-
tie met gemeenteleden is daarom 
belangrijk. Bijster interessant en 
ook iets waar je met Bijbelvertalin-
gen bij de hand als theoloog mee 
aan de slag moet.

    Het Bijbeljargon wordt momenteel 
ook verder ontwikkeld in gespreks-
groepen en Bijbelcursussen met do-
ven, die hierbij participeren’. Wim 
is dus druk aan het trainen met de 
gebarentaal. Nu wordt hij nog ver-
gezeld door een doventolk, maar zo 
langzamerhand neemt hij steeds 
meer de gesprekken over.

    Leuk als Wim over het dovenpasto-
raat praat. Een van de zaken, die hij 
veel als klacht vanuit de dovenwe-
reld hoort is, dat er zoveel over do-

ven gesproken wordt en niet met 
doven. Dat is in ieder geval iets wat 
wij horenden in de oren moeten 
knopen. Ik ben overigens bang dat 
dat niet alleen voor de dovenwereld 
geldt, maar voor meer groepen met 
een beperking of achterstanden op 
de arbeidsmarkt.

    ‘Wat ik veel in mijn praktijk tegen-
kom, is dat oecumene binnen de 
dovenwereld zo vanzelfsprekend is. 
Kerkmuren lijken hier ver weg 
evenals discussies, die gaan over 
randzaken zoals Bijbelvertalingen 
of liturgie zijn in deze wereld weg-
gevallen en iedereen is welkom. Er 
zijn geen discussies over Bijbelver-
talingen. Zelf vind ik het ook fijn 
om binnen een dergelijke oecume-
nische organisatie te mogen wer-
ken. Zoveel diversiteit’.

    Het dovenpastoraat wordt onder-
steund door plaatselijke kerken. 
Zonder die steun, zou dit werk on-
der doven niet kunnen bestaan en 
is dus erg belangrijk. Wist u overi-
gens, dat er wekelijks in Het Anker 
een dienst voor doven is. Die dien-
sten staan ook open voor iedereen 
en uw bezoek wordt erg op prijs ge-
steld. Waarom? Omdat dat de inte-
gratie van doven in onze maat-
schappij bevorderd. Na het gesprek 
met Wim heb ik het goede voorne-
men zo’n dienst bij te gaan wonen, 
komt u ook.   

 Wim Otte: ‘Oecumene is binnen de dovenwereld zo vanzelfsprekend’. | Foto: Leo Roosjen   

 In Katwijk komt het IDP samen in Het Anker. | Foto: Leo Roosjen   
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