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Voorwoord  
Jullie hebben er vast en zeker lang op 
gewacht: een nieuwsbrief van Katholiek 
Dovenpastoraat! In deze nieuwsbrief vinden 
jullie allerlei informatie. Informatie over mooie 
gebeurtenissen van dit jaar, familieberichten, 
praktische zaken. Ook hebben we informatie 
over andere organisaties en evenementen in 
de dovenwereld. 

De nieuwsbrief is nu anders van opzet en de 
inhoud ook. Dat is logisch: we zijn nu met 
een nieuw team, Astrid van Engeland, Judith 
Vogels en Marcel Broesterhuizen. 

We wensen jullie veel leesplezier!


Pinksteren, en daarna…   
Veel dingen uit het dagelijks leven komen 
nooit in een nieuwsbrief: fijne contacten, 
momenten van vriendschap, steun aan elkaar 
op moeilijke momenten, teleurstellingen. 
Maar juist op die gewone momenten komt 
Gods Geest bij ons.

In mei vieren we de komst van Gods Geest, 
met Pinksteren. Pinksteren is het laatste van 
de grote feesten: Kerstmis, Pasen, en 
Pinksteren. De Kerk noemt de tijd daarna “de 
gewone tijd door het jaar”. Betekent dat een 
saaie tijd, zonder feesten, zonder bijzondere 
dingen? Nee! Nu gaat het pas echt beginnen. 
De tijd van mooie dingen in het alledaagse 
leven, de tijd van de heilige Geest. Gods 
Geest leidt ons, niet met toeters en bellen, 
maar met heel gewone dingen: een vrien-
delijk gezicht voor je naaste, een teken van 
medeleven, een moment van  vriendschap, 
een kort gebed, je werk goed doen, een 
advies. Zo leidt Gods Geest ons leven. Maar 
waar brengt Hij ons naartoe? Waar brengt Hij 
het Katholieke Dovenpastoraat naartoe? De 
toekomst is altijd een groot vraagteken. Maar 
we moeten er ook zelf over nadenken, niet 
alleen het team van Katholiek 
Dovenpastoraat, maar allemaal samen! Denk 
niet: “Och, mijn idee is toch onbelangrijk!” 
Nee, misschien lijkt je idee wel heel gewoon, 
maar komt het wel van de heilige Geest. 
Vertel het ons.

Onze contactgegevens 
Katholiek Dovenpastoraat        Skype: Katholiek Dovenpastoraat 
Parade 11, 5211 KL ’s-Hertogenbosch      Facetime: doofenkatholiek@icloud.com 
E-mail: contact@doofenkatholiek.nl      Website: www.doofenkatholiek.nl 

Marcel Broesterhuizen, diaken       Astrid van Engeland, pastoraal werker 
m.broesterhuizen@doofenkatholiek.nl      a.vanengeland@doofenkatholiek.nl 
06-38895789          06-43502534 
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Nieuws van ons 
Boek Cyril Axelrod 
In 2014 was de Katholieke Dovendag. Toen 
was er een man gekomen: Cyril Axelrod. Hij is 
een doofblinde priester uit Zuid Afrika. Hij 
heeft een boek geschreven over zijn leven. 
De titel is "En de reis begint”. Jullie kunnen 
die kopen voor €14.  
Hoe krijgt u het boek: 
1. Stuur ons een berichtje via 

contact@doofenkatholiek.nl met daarin 
uw naam en adres. 

2. Maak €14 over naar NL87 ABNA 0442 
3531 38 onder vermelding van “uw naam” 
en "Boek Cyril Axelrod”. 

3. Daarna sturen we het boek op. 

Erkenning als “goed doel” 
Het Katholieke Dovenpastoraat heeft geen 
eigen geld. We zijn afhankelijk van giften en 
fondsen. Gelukkig krijgen wij ook giften. Maar 
mensen moeten ons vertrouwen dat we hun 
geld goed besteden. De mensen moeten weten 
dat we een goed doel zijn. Daarom hebben we 
een keurmerk gekregen van het CBF (Centraal 
Bureau Fondsenwerving). Ze hebben ons als 
betrouwbaar goed doel erkend. We kunnen nu 
meedoen met “Geef Mobiel”. Iedereen kan een 
donatie doen via SMS. Meer info volgt!

Vrijwilligers gevraagd! 
Het Katholieke Dovenpastoraat heeft 
kerkdiensten en bijeenkomsten voor doven op 
11 plaatsen in het land. Na de kerkdienst 
blijven we nog koffie of thee drinken. We 
vinden persoonlijk contact heel belangrijk. 
Elke keer moet er veel worden gedaan: 
spullen klaar zitten voor de dienst, koffie en 
thee zetten, opruimen. Maar ook in de 
kerkdienst kunnen mensen iets doen: een 
lezing of de voorbede doen, doen, akoliet 
(misdienaar) zijn of collecteren. Behalve 
Rotterdam en Amsterdam, hebben we overal 
vrijwilligers nodig bij de kerkdiensten. Het 
Katholiek Dovenpastoraat kan niet zonder 
vrijwilligers. Het zou heel fijn zijn als u ons wilt 
helpen. Neem contact met ons  
op via: contact@doofenkatholiek.nl.

Werkverdeling 
Astrid van Engeland en Marcel 
Broesterhuizen zijn bezig met de verdeling 
van hun werk. Astrid neemt de kerkdiensten 
en groepen in Den Bosch en Zoetermeer over. 
Ook neemt zij  de Katholieke Werkgroep op 
zich. Daarnaast is zij bezig met de 
voorbereiding van vormingsaanbod en 
gezamenlijke activiteiten.  
Wij houden u op de hoogte! 
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Activiteiten van ons 
Christelijke Doven Dag 
Op 21 april hebben we de Christelijke 
Dovendag georganiseerd.  
Er waren bijna 140 mensen aanwezig van 5 
verschillende Christelijke doven organisaties.  
’s Ochtends was er een geweldige quiz over 
Bijbelverhalen: gespeeld, gebaard en 
uitgebeeld!  
’s Middags waren er 3 workshops:  
1) Vertaling van de Bijbel in gebarentaal,  
2) De betekenis van het geloof voor ieder 

persoonlijk 
3) Symbolen en rituelen in de Katholieke 

Kerk!  
Ook was er voldoende ruimte voor 
ontmoeting. De inzet van vrijwilligers was 
fantastisch. We kijken terug op een zeer 
geslaagde dag. Voor herhaling vatbaar! 

Lourdesreis voor doven 
De Lourdesreis in september dit jaar gaat  
niet door. Het was te duur. Ook hebben er 
weinig mensen zich opgegeven. In 2019  
gaan we wel een reis organiseren naar 
Lourdes. We houden jullie op de hoogte.

Activiteiten van andere organisaties 
Songfestival 
Houdt u van muziek? Voor het eerst wordt het 
songfestival op 8, 10 en 12 mei vertolkt door 
horende, slechthorende en dove muziektolken. 
U kunt het zien op Facebook. Kijk op de pagina 
"Muziektolk hoort erbij”. 
Op 12 mei kunt u de muziektolken live zien in 
Swedoro Rotterdam. NDJ (Nederlandse Dove 
Jongeren) verkoopt kaarten hiervoor. 

Musea in gebaren 
Er zijn 16 musea in Nederland die rond-leidingen 
in gebarentaal bieden. Elke maand heeft elk 
museum 1x een gebarenrondleiding van 1,5 uur. 
Een overzicht van alle rondleidingen vindt u op 
de Facebookpagina van "Musea in Gebaren”. De 
volgende musea hebben rondleidingen in 
gebarentaal:  
In Amsterdam: Amsterdam museum, Foam, 
Hermitage, Rijksmuseum, Tropenmuseum, Eye, 
Stedelijk museum, Van Goghmuseum, Nieuwe 
Kerk, Joods Cultureel Kwartier. 
Landelijk: Hortus Botanicus (Leiden), Centraal 
museum/Nijntje museum (Utrecht), Drents 
Museum (Assen), Van Abbemuseum 
(Eindhoven), Museum Boijmans van Beuningen 
(Rotterdam) en Groninger museum. 

Wereld Doven Dag 
Wereld Doven Dag is dit jaar op 29 september in 
Leeuwarden. Het is van 10.00 - 17.00 uur. Het 
wordt georganiseerd door Hoor Friesland.



Nieuwsbrief per post voortaan  
niet meer gratis 
Wij maken 2-3x per jaar een nieuwsbrief. 
Wilt u de nieuwsbrief gratis ontvangen? Dan kan dat 
alleen nog per e-mail. 
Wilt u de nieuwsbrief per post ontvangen. Dat kan voor 
€7,50 per jaar. Laat het ons weten. 
Stuur een e-mail naar contact@doofenkatholiek.nl. 
Zet hierin duidelijk uw naam en adres. 

Graag reacties! 
 Wat vinden jullie van onze informatie op Facebook, website en de nieuwsbrief? 

 Wij zijn daar heel benieuwd naar. Laat het ons weten! Stuur ons een e-mail 
 naar contact@doofenkatholiek.nl. Of spreek Marcel en Astrid aan na de 
 kerkdienst. 
 Wij vinden uw mening belangrijk!

Redactie Doof & Katholiek 
Marcel Broesterhuizen	  

Wilt u geen nieuwsbrief meer 
ontvangen?                	                
Geef het dan door aan de redactie:  

contact@doofenkatholiek.nl 

IBAN-nummer: 

NL 87 ABNA 0442 3531 38 

t.n.v. RK Pastoraat voor Doven 

Familieberichten 
Gedoopt 
29 april 2018: Mylan,  
Zoon van Roy en Debby Wollerich-
Geilen 

Overleden 
15 februari: Johan ten Seldam, Ede 
23 februari: Nidia Albertina, Voorburg 
5 maart 2018: Willy van Bergeijk, Eindhoven 

Nieuws van andere organisaties 
Limburg Hoort Zo 
In Limburg is een organisatie van 
doven opgericht: Limburg Hoort 
Zo. Ze organiseren activiteiten 
voor doven in Limburg. Woon je in 
andere provincies? Dan ben je ook 
welkom. Kijk voor meer informatie 
en hun activiteiten op: 
www.limburghoortzo.nl.

Nieuwe activiteiten Katholiek Dovenpastoraat 
Het Katholiek Dovenpastoraat gaat nieuwe activiteiten organiseren. 
Activiteiten over geloof, kerk, bijbel en maatschappij. 
4 of 5 keer per jaar willen we bijeenkomsten organiseren op een 
zaterdagmiddag. We beginnen met een lunch. Daarna bespreken 
we een thema, zoals: symbolen in de katholieke kerk, wat is 
geloven, belangrijke feesten in de kerk, etc. 
We moeten nog een goede plaats vinden voor deze bijeenkomsten. 
We willen ook 4 keer per jaar met elkaar op pad gaan. Bijvoorbeeld 
naar een museum, een bedevaartplaats, een bezoek aan een 
klooster, aan de voedselbank, aan opvang voor daklozen of een 

gevangenis. 
En één keer in de 2 jaar willen we op reis gaan, naar Lourdes, Israël, Rome of een andere plaats 
die belangrijk is voor onze kerk en voor ons geloof.  
De data van deze bijeenkomsten en activiteiten zijn nog niet bekend. We laten het u zo gauw 
mogelijk weten! We hopen dat we in oktober 2018 kunnen beginnen.
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