JAARVERSLAG 2021 VAN DE STICHTING ICAD
Algemeen
Het jaarverslag 2021 van de Stichting ICAD is een weergave van de (on)mogelijkheden
om met beperkingen om te gaan. Elders is aangegeven hoe hier vorm aan gegeven
is.
Aan kerkenraden en predikanten is verzocht om de beperkingen en gemis van
contacten die ook voor de mensen met een verstandelijke beperking voelbaar zijn en
soms moeilijk uit te leggen in de voorbede te betrekken.
Het jaar 2021 is ook het jaar waarin ICAD 70 jaar bestaat. Dit is op 18
september herdacht en gevierd op de zorgboerderij “De Buytenhof” te
Rhoon. Hiervoor zijn de leiding van de Bijbelclubs uitgenodigd, Tanja
Demper van Kerkplein en Arianne de Klerk van ASVZ.

De overzichten van de ICAD-kerkdiensten en Bijbelclubs voor het
komende jaar worden in de maand december per post en digitaal
verzonden. In het verslagjaar is dit opgenomen in een kaart met een
afbeelding en een jaarkalender.
Ds. A.A. Floor van de Immanuelkerk te Barendrecht hield tweemaal per jaar een
aangepaste kerkdienst voor met name de woonvoorzieningen in de omgeving en de
Bijbelclub van de Immanuelkerk en overige belangstellenden. In 2021 zou hij met
emeritaat gaan. Door ziekte van ds. A.A. Floor is deze dienst niet doorgegaan. Later
in het jaar is ds. A.A. Floor aan deze ziekte overleden. ICAD is dankbaar voor de
diensten die hij op een aansprekende manier heeft gehouden. Velen zullen dit en hem
missen.
Kerkdiensten Rotterdam, Capelle a/d IJssel en Barendrecht in 2021.
Ook in 2021 werden de diensten in verband met corona digitaal gehouden en was het
bij drie diensten mogelijk de diensten ook fysiek bij te wonen. Eén dienst is in verband
met ziekte van de predikant helaas niet doorgegaan.
De kerkdiensten en Bijbelclubs zijn erg gemist door de bezoekers en het bij elkaar
kunnen zijn.
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17 januari 2021 (Online);
Ontmoetingskerk (CGK), Zevensprong 4, Capelle aan den IJssel.
Gecombineerde dienst, aanvang 16.00 uur,
Voorganger; ds. L. Koopman,
Thema; “Jezus maakt mensen nieuw!”, (de 4 vrienden met de verlamde man),
Schriftlezing; Marcus 2: 1 tot 12,
7 februari 2021, samen met Kerkplein (Online);
Bethelkerk, Kerkweg 2, 2992 SG Barendrecht.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
Voorganger; ds. H.J. Ketelaar,
Thema; “Hoe het ook zij, God is erbij!”, (de storm op het meer),
Schriftlezing; Marcus 4: 35 tot 41,
21 maart 2021 (Online);
Rehobothkerk, Noordsingel 88-90, 3032 BH Rotterdam
Gecombineerde dienst, aanvang 09.30 uur,
Voorganger ds. J. Hardeman,
Thema; “Vrienden van Jezus”,
Schriftlezing; Johannes 15: 9 tot 17 (HSV).
4 april 2021 1e Paasdag (Online);
Online Kerkdienst Pasen;
Aanvang; 14.30 uur
Link; YouTube, “ICAD Paasviering 2021” en via de website van ICAD.
11 april 2021 (Online);
SGA-Alexanderkerk, Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam,
Gecombineerde dienst, aanvang 11.30 uur,
Voorganger; ds. B. van Zuijlekom,
Thema; “wie kan je nog geloven”,
Schriftlezing: Johannes 20: 24 tot 29 (BGT).
9 mei 2021 (Online);
Maranathakerk, Dorpsstraat 178 a, 2992 AB Barendrecht.
Gecombineerde dienst, aanvang 14.30 uur,
Voorganger; ds. H. H. Scheffer,
Zang en muziek; de Maranatha-band,
Thema; “Kun je tot 10 tellen?”,
Schriftlezing; Lucas 24: 44 tot 53 (BGT).
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27 juni 2021 (Fysiek en Online);
Schenkelkerk, Bermweg 29 b, 2906 LA Capelle aan den IJssel.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
Voorganger; mw. ds. H. van Briemen-Cammeraat,
Organist/piamist; Netty Dijkstra,
Thema; “Ik zie ik zie wat jij niet ziet”,
Schriftlezing; Jona, uit de Bijbel van Marianne Busser en Ron Schröder.
18 juli 2021 (Fysiek en Online);
Petrakerk, Pliniusstraat 21, 3076 AH Rotterdam,
Gecombineerde dienst, aanvang 09.30 uur,
Voorganger ds. mw. J. de Vries,
Organist; Ed Kort.
Thema; “Delen maakt blij”.
Schriftlezing; Markus 6: 30 tot 44 en Psalm 23 (BGT).
19 september 2021 (Fysiek en Online);
Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1, 3069 XJ Rotterdam-Zevenkamp.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
Voorganger; ds. J. Amesz,
Organist; Anton den Braber,
Thema; “Je hoort er ook bij”, (Zacheüs de tollenaar),
Schriftlezing; Lucas 19; 1 tot 10 (BGT)
24 oktober 2021;
Pelgrimskerk, Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam.
Gecombineerde dienst, aanvang 10.00 uur,
(Deze dienst is niet doorgegaan i.v.m. ziekte van de predikant)
7 november 2021, samen met Kerkplein (Fysiek en Online);
Carnisse Haven, Noordersingel 30, 2993 TA Barendrecht.
Gecombineerde dankdienst, aanvang 10.00 uur,
Voorganger; ds. W.G. de Wit,
Organist; Ger van Eersel,
Pianist; Niels van Campen,
Kinderkoor; ZieZo, o.l.v. Thérèse van der Welle,
Thema; “...dat het groeien gaat”,
Schriftlezing; Marcus 4: 26 tot 34 (BGT)
Deze dienst was de jaarlijkse Dankdagdienst waarna ingezameld fruit wordt gebracht naar zieken,
ouderen en eenzame mensen. Ook was dit een dankdienst voor 70 jaar ICAD en 25 jaar Kerkplein.
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12 december 2021 (Fysiek en Online);
Alexanderkerk (SGA) Springerstraat 340, 3067 CX Rotterdam.
Gecombineerde Adventsdienst, aanvang 12.00 uur, met aansluitend een lunch,
Voorganger: ds. B. van Zuijlekom,
Thema, “Wie is de belangrijkste?”,
Schriftlezing; Marcus 9: 33 tot 37 (BGT),
Zang/muziek; Zang en muziekteam SGA.
Over ICAD-kerkdiensten
De ICAD-kerkdiensten zijn gecombineerde diensten in kerken te Rotterdam, Capelle aan den IJssel
en Barendrecht. Gecombineerd houdt in dat de kerkdienst een reguliere kerkdienst is waarvoor
mensen met een verstandelijke beperking worden uitgenodigd en daardoor gast zijn in de
ontvangende gemeente. Met de te zingen liederen, gebeden en prediking wordt rekening gehouden
dat alle bezoekers van de kerkdienst begrijpen waar het over gaat. Soms wordt dit met een
uitbeelding, diapresentatie of een voorbeeld aangevuld. Zo mogelijk wordt de schriftlezing gedaan
door een van de gasten. Vaak wordt hier de Bijbel in Gewone Taal (BGT) bij gebruikt. De diensten
en de liturgie wordt vooraf met predikant en anderen van de betreffende kerk door twee leden van
ICAD voorbereid. Zo mogelijk wordt een liturgie op papier gemaakt die ook meegenomen kan
worden om in de woonvoorziening en met familie over de dienst te bespreken.
In de naamgeving Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten (ICAD) is nog sprake van
‘Aangepaste Diensten’. Deze diensten hielden in dat er speciale diensten werden georganiseerd
waarbij belangstellenden werden uitgenodigd.
Voor de ICAD-kerkdiensten worden z.v.m. liturgische formulieren gebruikt die bekend zijn bij ICAD.
Deze zijn dit jaar verzameld om deze te gebruiken bij de voorbereiding van de ICAD-kerkdiensten.
Nagedacht is over het bijwonen van (en z.m. deelnemen aan) vieringen in de kerk, zoals doop,
belijdenis, Heilig Avondmaal, bid- en dankdagen en kerkelijke feestdagen.

BIJBELCLUBS IN ROTTERDAM, CAPELLE A/D IJSSEL, KRIMPEN A/D IJSSEL
EN BARENDRECHT
Bijbelclub “Meliom”
Dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur (om de twee weken)
In de dagbestedingsruimte Lavendel van Meliom, Kruidentuin 9, Barendrecht
Informatie: Ada v.d. Wel-Boender.
Over het Bijbeluurtje in Meliom,
We zijn in september gestart en hebben helaas maar 2 keer bijbeluurtje met elkaar kunnen hebben
door corona. Ondanks deze tegenvaller hebben we een paar mooie hoogtepunten met elkaar
mogen beleven! Een mooie kerkdienst met dominee B. de Wit van vieren en dankbaarheid, mede
voor het 70-jarig bestaan van ICAD en 25 jaar Kerkplein.
Tussen alle sluitingen door zien we om naar elkaar, we komen elkaar tegen voor een praatje, we
zwaaien door het raam en we bezorgen, namens de kerk, een heerlijke doos chocolade. Het is fijn
dat Anja ook nog werkt bij de dagbesteding, zo worden we ook goed door haar op de hoogte
gehouden.
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Alle deelnemers van het bijbeluurtje in Meliom hebben ook
een mooie kerstgroet mogen ontvangen. Een kerstster met
een mooie, door kinderen, gemaakte kerstkaart. Omdat we
in een tijd leven van nog meer omzien naar elkaar en het
Licht oneindig doorgegeven kan worden, hebben ook alle
bewoners van Meliom een kerstgroet mogen ontvangen.
Zo werd de kerst een stukje Lichter voor velen.

Bijbelclub “De Ontmoeting”
Dinsdagavond 19.00 - 20.00 uur
De Ontmoetingskerk, Zevensprong 4, Capelle a/d IJssel
Informatie: Coby Willemse.
Bijbelclub “Immanuélkerk”
Maandagavond 19.30 – 20.30 uur (om de twee weken)
In een lokaal van de Immanuélkerk, Klarinetweg 2, 2992 GG Barendrecht
Informatie: Marina en Gert Kraal.
Gesprekskring “Ontmoetingskerk”
Woensdagavond 19.15 - 20.30 uur (1x in de maand)
Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1, Rotterdam-Zevenkamp
Informatie: Marieke Stapelkamp.
Bijbelclub “de Rank”
Dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur (1e en 3e dinsdag van de maand)
Kaap Florida, Floridaweg 38, Capelle a/d IJssel
dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur (4e dinsdag van de maand)
Oosterkerk, De Vallei 2, Capelle a/d IJssel
Informatie: Jannie van Buren.
Bijbelclub “Krimpen”
Dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur
GVT Zwaluwhof, Zwaluwhof 90/92, Krimpen a/d IJssel
Informatie: Pieta Zeilstra.
Bijbelclub “Woonvoorzieningen ASVZ”
Informatie: Fieke Pilon-de Vries.
Contacten
Belastingdienst en Kamer van Koophandel;
Voor de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is een wetswijziging door gevoerd.
Voor de Stichting ICAD heeft dat geen verdere consequenties. De bestuursleden van
de Stichting ICAD ontvangen geen (presentie)vergoeding.
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Kerkplein;
In het verslagjaar is op 7 februari de dienst gehouden die mede voorbereid en deels
uitgevoerd is door Kerkplein.
De gezamenlijke ICAD Kerkdienst van 7 november was ook een dankdienst voor
Gewas en Arbeid, 70 jaar ICAD en 25 jaar Kerkplein.
Individuele contacten;
Op diverse locaties zijn kaarten- en bloemenacties gehouden om te benadrukken dat
ook al is fysiek contact niet mogelijk er wel aan hen gedacht wordt.
In Capelle a/d IJssel e.o. is met Pinksteren i.s.m. ASVZ een fietstocht gehouden van
tehuis naar tehuis. Hierbij werden houten vlammetjes doorgegeven.
Door ICAD is met Pinksteren aan de doelgroep een ‘zaadjes-kaart’ met een tekst als
opdruk gezonden.
Alle deelnemers van het bijbeluurtje in Meliom hebben een mooie kerstgroet
ontvangen.
VERGADERINGEN
Het bestuur van de Stichting ICAD heeft in het verslagjaar 2021, 7x vergaderd, t.w;
25 januari (digitaal), 18 februari (digitaal), 11 maart (digitaal), 22 april (digitaal), 10 juni
(fysiek), 23 september (fysiek), 18 november (digitaal).
ICT, video, muziek, website, e-mail, YouTube, Facebook
In het afgelopen jaar is er een YouTube-kanaal gestart met
muziek en filmpjes. Daarop is onder andere de video van de
Paasviering te zien. Door de Corona-maatregelen was een live
viering, net als in 2019 met Kerst, niet mogelijk. Er is een
Paasviering samengesteld met diverse onderdelen zoals muziek
van YouTube, eigen muziekopnames en verschillende lezingen
en toespraken.
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan is een pagina met nieuwtjes
van de laatste 20 jaar op de site gepubliceerd.
In de tweede helft van dit jaar is begonnen met de voorbereidingen voor
een nieuwe website. De huidige site is van 2012 en is in gebruik voor
de mededelingen over de gecombineerde diensten en de gegevens van
de bijbelclubs. Het is het streven om medio volgend jaar een nieuwe site
te kunnen lanceren.
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FINANCIËN EN JAARVERSLAG
Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 zijn in de vergadering van 22 april 2021
goedgekeurd. De kas en jaarrekeningen 2019 en 2020 zijn (digitaal) gecontroleerd en
in orde bevonden. Aan de penningmeester is decharge verleend.
Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 zijn gepubliceerd op de website van de
Stichting ICAD.
De jaarrekening van het verslagjaar 2021 geeft een positief saldo en is als bijlage
toegevoegd.
BESTUURSLEDEN STICHTING ICAD.
In het verslagjaar is met ingang van 18 februari 2021 dhr. T. van Vliet benoemd in het
bestuur, met als speciale taak ICT. Met ingang van 6 december 2021is afscheid
genomen van mw. C. Kruijt-Schop. Zij was vanaf 2001 als vertegenwoordiger van
ASVZ lid van het ICAD-bestuur. Haar plaats in het bestuur is met ingang van 8
december 2021 ingenomen door mw. F. Pilon-de Vries. In 2021 is tijdens de viering
van het 70-jarig jubileum van ICAD ook aandacht besteed aan het 25-jarig
bestuurslidmaatschap van mw. A.(Ada) van der Wel-Boender. Dit was in 2020 maar
moest i.v.m. de beperkingen uitgesteld worden. Aan Ada is naast een bos bloemen
een kristalglas element overhandigd met de symbolen “Geloof, Hoop en Liefde” met
een inscriptie 25 jaar ICAD
Het bestuur van de Stichting ICAD was per 31 december 2021 als volgt
samengesteld;
de hr. H. Meendering
de hr. J. van Boven
de hr. C.I. van der Giessen
ds. W.G. de Wit
mw. F. Pilon-de Vries
de hr. T. van Vliet
mw. J. Bolt-de Vries
de hr. M.A. Pool
mw. J.J. Roukema-Sturm
mw. A. v.d. Wel-Boender

voorzitter
secretaris
penningmeester
predikant/adviseur
lid tevens namens ASVZ (PCT)
ICT
lid
lid
lid
lid

De vergaderingen worden genotuleerd door de hr. W.H. Klos.
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TEN SLOTTE
Het jaarthema 2021 was “Geloof, Hoop en Liefde”.
Deze symbolen zullen, naar wij hopen, hebben
bijgedragen dat velen ondanks beperkingen hun blik op
Hem en de toekomst hebben behouden of gevonden.
VERZENDING JAARVERSLAG
Aan: de Classicale Vergaderingen van:
-de Protestantse Kerk Nederland, (Ned. Herv. en Geref).
-de Christelijke Gereformeerde kerk;
Aan: -de kerkenraden van de kerken waarin de ICAD-kerkdiensten zijn gehouden;
-de predikanten welke in het verslagjaar in de kerkdiensten
zijn voorgegaan en het komende jaar zullen voorgaan;
-ASVZ te Capelle a/d IJssel;
-Kerkplein/Samen010;
Het jaarverslag 2021 en het financieel jaarverslag 2021 zijn digitaal en op papier
verkrijgbaar.
Aanvragen daarvoor zijn mogelijk via het e-mailadres: stichting.icad@gmail. Ook is het
jaarverslag te lezen op de website van de Stichting ICAD https://www.icad2012.nl
Rotterdam, 18 februari 2022 vb
Bijlage: financieel jaarverslag 2021

Stichting ICAD
E. stichting.icad@gmail.com
W. https://www.icad2012.nl
R.NL42 INGB 0003 8438 59
F. Stichting Icad
KvK. 56948603
Stichting ICAD voldoet aan de ANBI-norm (Algemeen Nut Beogende Instelling)
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