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Dovenpastor Van Dijk: 
“Dovenwereld is een wereld op zich” 
 
Huibert de Zeeuw 
 
Het is moeilijk om contact te maken met dove mensen. Toch is het een opdracht van ons 
als christenen om onze dove broers en zussen te betrekken in de onderlinge contacten. 
En daar ligt de taak van dominee T. van Dijk, vanaf september 2001 aangesteld als 
dovenpastor. Hij kan putten uit de ervaringen van dominee J.W. Boerma, die na acht 
jaar is gestopt als dovenpredikant. 
 
Deze taak zal niet eenvoudig zijn. Vooral op het gebied van slechthorenden moet nog veel 
gebeuren. Volgens Pieter Groen (19), zelf doof gemeentelid in Amersfoort, willen 
slechthorenden zich graag bij de horende mensen aansluiten. Maar de praktijk wijst uit dat ze 
vaak zowel buiten de doven- als horendengroep vallen. 
Door de gesprekken met ds. Van Dijk en Pieter Groen is wel duidelijk geworden dat een 
dovenpastor onmisbaar is. 
 
Acht jaar geleden is dominee Boerma aangesteld als dovenpastor. De dove gemeenteleden 
merkten hierdoor dat ze erbij horen. Ze merkten dat er zorg voor hen was en dat Gods Woord 
in de eigen taal wordt gebracht. Maar volgens dominee Van Dijk “blijft de dovenwereld een 
andere wereld, echte integratie in de horende wereld is erg moeilijk. Wezenlijk contact tussen 
dove en horende mensen blijft een probleem.” Voor Pieter Groen kwam dominee Boerma 
precies op tijd, zodat hij vanaf zijn twaalfde individuele catechisatie kon krijgen. Door de één-
op-één-gesprekken leerde hij veel over het geloof en kon hij op bepaalde zaken dieper ingaan. 
Nu zit Pieter op belijdeniscatechisatie met zes andere jongeren die niet doof zijn, maar door 
middel van een tolk kan hij de gesprekken wel volgen. 
 
In beeld 
Met succes zijn de gebarencursussen 1, 2 en 3 gevolgd door Van Dijk, ook heeft hij de cursus 
specifiek woordgebruik van het doveninstituut Horen gevolgd. Deze cursus - eerst gemaakt 
voor ds. Boerma - is bedoeld voor handgebaren die niet op de algemene cursus voorkomen en 
te maken hebben met het woordgebruik in de kerk. Van Dijk is 28 september 2001 bevestigd 
in Zwolle-Zuid; dat is de gemeente die zorg draagt voor de dovenpastor. 
“God heeft mij op een langzame manier geroepen als dovenpastor,” aldus Van Dijk. Na zijn 
studie theologie is hij niet gelijk begonnen als dominee in een gemeente. Twee jaar lang deed 
hij allerlei activiteiten voor de kerk. Toen hij net begonnen was als dominee in Middelstum 
(Noord-Groningen), is hij door een commissie benaderd voor de functie van dovenpastor. De 
reactie was: “Dit werk ligt mij aan het hart, maar zoek liever naar andere kandidaten, want 
mijn voorkeur gaat ernaar uit om in Middelstum te blijven, omdat ik pas begonnen ben in 
deze gemeente.” Uiteindelijk is dominee Boerma beroepen als dovenpredikant, maar toen 
deze na acht jaar ermee ophield als dovenpastor, kwam Van Dijk weer in beeld. 
 
Van Dijk kwam in beeld bij de dove gemeenschap als kandidaat voor dovenpastor, doordat hij 
een dovenechtpaar leerde kennen. “Zij waren bij de kerkdiensten aanwezig omdat zij vier 
horende kinderen hadden. Vooral voor hun kinderen gingen ze naar de kerk, want de preek en 
het bidden ging voor een groot gedeelte aan hen voorbij.” Van Dijk leerde de mensen kennen 



in zijn periode als ‘dominee zonder gemeente’. Hij vroeg zich in deze tijd af, wat de gevolgen 
zijn om als doof gemeentelid bij onze kerk te horen. 
Door deze interesse is naar voren gekomen dat Van Dijk in de problematiek van doven 
geïnteresseerd is. Doordat hij het echtpaar leerde kennen, leidde dit tot incidentele contacten 
met andere dove mensen. 
 
Kennismakingsronde 
Op dit moment is Van Dijk bezig met de kennismakingsronde. De bedoeling is om minimaal 
een keer per jaar alle dove mensen te bezoeken. Door het studiepakket van ds. Boerma weet 
hij welke dove en slechthorende gemeenteleden onder zijn zorg vallen. 
Onder de taken van de dovenpastor behoort het voorgaan in dovenkerkdiensten en het geven 
van individuele catechisatie. Van Dijk heeft zes catechisanten, die hij elke veertien dagen 
bezoekt. Verder schrijft hij lessen met handleiding voor drie dove catecheten. Onder de dove 
gemeenteleden blijkt er ook behoefte te zijn om een individuele cursus te volgen na het doen 
van belijdenis. 
Naast het voorgaan in diensten en catechese is er ook het individuele pastoraat (van 
huisbezoeken tot steun in moeilijke tijden). Verder biedt Van Dijk hulp aan gemeentes met 
een doof gemeentelid. Hij geeft voorlichting en probeert de plaatselijke dominee bewust te 
maken van de zorg die hij moet geven. 
 
Alleen 
Volgens Van Dijk is er geen sprake van dat hij er alleen voor staat: “samen met mijn vrouw 
heb ik alle cursussen gevolgd.” En door het overleg met dominee Boerma is hij ook veel 
wijzer geworden. Ook de Deputaten Pastorale zorg voor Doven en Slechthorenden staan 
achter hem. Met deze organisatie, geleid door vrijwilligers, vergadert hij vier keer per jaar 
over het beleid (zgn. brede deputaten). En met de smalle deputaten, bestaande uit twee 
predikanten, vergadert hij zo’n zes tot acht keer in het jaar. Hierbij komen allerlei pastorale 
aspecten aan de orde. 
“Wat ik zelf ook erg belangrijk vind en waar ik veel van leer, is het contact met Lia Visscher 
van ‘Dit Koningskind’. Zij heeft met dezelfde mensen te maken en in vertrouwelijke sfeer 
kijken we wat voor behoefte er is onder de doven en slechthorenden.” 
 
Slechthorenden 
De meeste aandacht gaat naar de gebarende groep, volgens Van Dijk, maar ook de 
slechthorende broers en zussen vallen onder zijn zorg. Hij denkt wel dat slechthorenden meer 
in een isolement leven: “Veel dove mensen zijn doof geboren en kunnen met elkaar spreken 
in hun eigen taal, terwijl bij slechthorenden dit vaak een proces is. Ze kunnen op een gegeven 
moment steeds moeilijker communiceren met horende mensen, terwijl ze ook geen 
gebarentaal geleerd hebben. Gevolg is dat ze in een gat vallen.” 
Volgens Pieter Groen horen slechthorenden bij de dovenwereld: “Mijn gevoel zegt: ze horen 
erbij, ze mogen ook gebruik maken van een tolk.” Ook de synode heeft voor meer structurele 
aandacht voor slechthorenden gepleit. Maar volgens Van Dijk is er weinig inzicht in het totaal 
aantal slechthorenden, duidelijk is wel dat hier nog veel werk verricht moet worden. 
 
Activiteiten 
Waar alle dove mensen en ook dominee Van Dijk naar uitkijken, is het congres rond 
Hemelvaart. Dit is een driedaags congres rondom een bijbelthema met alle dove en 
slechthorende gemeenteleden. Pieter Groen gaat er zelf ook graag naar toe. “Door de grote 
afstanden tussen dove leeftijdgenoten zie ik ze weinig en bij zo’n congres kom je elkaar 
allemaal tegen.” Van Dijk is vorig jaar voor het eerst voorgegaan, verder is hij ook aanwezig 



bij een congres over een maatschappelijk item, dat in het voorjaar plaats zal vinden. Voor Van 
Dijk zijn zulke congressen belangrijk, “omdat de communicatie altijd moeilijk blijft met 
andere mensen en op zulke momenten zijn de dove gemeenteleden allemaal bij elkaar, zodat 
iedereen zichzelf kan zijn.” 
Maar belangrijk blijft volgens Van Dijk, “dat door kleine dingen, zoals een preek op papier en 
het contact met andere gemeenteleden, dove en slechthorende mensen merken dat ze bij de 
eigen gemeente horen.” 
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