
 

 

 

 

Jaarverslag 2020 en plannen 2021  
Door Hans Euser 

 

ICP weet zich geroepen voor het kleurrijke koninkrijk van God 

en bouwt daarom mee aan interculturele geloofsgemeenschappen door heel 

Nederland via een netwerk dat zich verbreedt, verdiept en versterkt. 

 

In dit jaarverslag van stichting Intercultural Church Plants kijken we dankbaar terug 

op 2020 en hoopvol vooruit naar 2021. Hoewel de Covid19 pandemie onverwachts 

toesloeg en voorlopig nog niet weg lijkt, heeft ICP steeds manieren gevonden om 

de visie uit te dragen en de missie vorm te geven. Daar gaan we graag mee door. 

 

In dit rapport houden we de drieslag 1) verbreding, oftewel uitbreiding van het netwerk met 

nieuwe kerkplantingen, 2) verdieping via training en toerusting van bestaande 

geloofsgemeenschappen en 3) versterking in de vorm van samenwerking aan, gevolgd door 

4) een hoofdstuk over de organisatieontwikkeling.  

 

We wensen een ieder die dit jaarverslag in handen krijgt veel leesplezier! 

 

 Het ICP kernteam in de eerste twee kwartalen van 2020 
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Een visualisatie van de plannen die ICP begin 2020 opstelde 
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Hoofdstuk 1: Verbreding van het netwerk 
 

In Nederland zijn ongeveer vijfenzeventig steden waar meer dan 10.000 mensen 

met een migratieachtergrond wonen. ICP ziet graag in elke multiculturele stad van 

ons land een interculturele geloofsgemeenschap per 10.000 migranten ontstaan. 

Dat betekent met de huidige aantallen dat er 400 interculturele kerken zouden 

kunnen zijn. We kennen er ongeveer 60 waarvan er 34 in het ICP netwerk 

meedoen. Er is nog een hele weg te gaan. 

 

Het netwerk uitbreiden 

In het afgelopen jaar 2020 en in de jaren daarvoor is het informele netwerk van ICP 

uitgebreid met tal van pioniersplekken en interculturele kerken. Dat heeft niet altijd tot 

nieuwe formele ‘partnerschappen’ geleid. Begin 2020 verwachtten we dat er zes nieuwe 

plekken bij ICP zouden aansluiten. Dit zijn er drie geworden: Grace Ambassadors Almere, 

Family Bible Chuch Rotterdam en ICF Deventer. Op de ICP website staat een actueel 

overzicht van 34 aangesloten partnergemeenten.  

Tot de wel-betrokken-maar-geen-partner-kerken behoren de interculturele 

pioniersplekken van de Protestantse kerk die door ICP worden begeleid, zoals House of Light 

Rotterdam, House of joy Nieuw Vennep en GO church Stellendam. Daarnaast komen er 

allerlei personen en gemeenten bij ICP via (online) trainingen en ook zij worden niet altijd 

partners. 

De contacten met interculturele kerken groeien dus, maar formele partnerschappen 

blijven vaak uit. Dat heeft tenminste twee oorzaken: 1) veel kerken zijn onderdeel van 

meerdere netwerken en geven tijd en energie aan wat het meest relevant is en 2) de 

trainingen van ICP zijn voor iedereen toegankelijk en daardoor is de toegevoegde waarde 

van een partnerschap onvoldoende duidelijk. 

 

Entrepreneurial church planting 

Er vond ook een andere ontwikkeling plaats, namelijk de verkenning van entrepreneurial 

church planting als nieuwe manier van gemeenschapsvorming. Naast de worship first 

benadering (kerken planten via samenkomsten) en de serving first benadering 

(gemeenschappen vormen vanuit diaconale insteek) zou een business first benadering 

(communities laten ontstaan rondom een bedrijf) echt iets kunnen toevoegen. Hans Euser 

deed hier, in opdracht van de Protestantse kerk en samen met Maarten Atsma, onderzoek 

naar. Dat resulteerde in het rapport Ondernemend kerk-zijn. 

Vanuit dit onderzoek is er een nieuw netwerk aan contacten ontstaan. Er groeit een 

samenwerking met de Nederlandse Business as Mission beweging. Lokaal is Carolien Euser 

aan het experimenteren via de nieuwe stichting BLEND Bloemhof in Rotterdam 

(www.blend.nl).  

 

  

https://www.icpnetwork.nl/lijst-met-kerken/
https://www.lerenpionieren.nl/ondernemend-kerk-zijn/
http://www.blend.nl/
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Plannen voor 2021 

Om het netwerk verder uit te breiden en rekening houdend met bovengenoemde 

ontwikkelingen wil ICP in 2021 … 

 

a) De toelatingseisen voor het netwerk tegen het licht houden. Nu is het alleen 

mogelijk om partner te worden van ICP en dat vraagt enige investering; wellicht 

helpt het als een kerkplanting ook kan besluiten om bijvoorbeeld vriend te worden. 

In 2021 zullen we deze constructie onderzoeken en opnieuw vaststellen hoe we dit 

praktisch en financieel beter kunnen organiseren. 

 

b) Entrepreneurial church planting verkennen als een nieuwe manier van 

gemeenschapsvorming. Dit is een verdere concretisering van wat begin 2020 de 

‘businesstak van ICP’ werd genoemd. ICP zal met name reflecteren op de praktijk 

van BLEND Bloemhof en deze experimentele aanpak bij succes verder ontwikkelen 

als ‘franchise’. Er wordt contact gezocht met (inter-)nationale en lokale organisaties 

die zich op het snijvlak van kerk-zijn en ondernemerschap bewegen met een 

speciale focus op interculturaliteit. 

 

  

Deelnemers aan de tweejarige teamtraining 
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Hoofdstuk 2: Verdieping van het netwerk 
 

Sinds de overdracht van het leiderschap in 2017 heeft ICP zich sterker toegelegd op 

het ontwikkelen van training en coaching, ofwel ‘verdieping van het netwerk’. In 

2020 leek dat vanwege Covid19 minder goed mogelijk te zijn, maar door het 

aanbieden van online mogelijkheden is het bereik en het werk juist toegenomen. 

ICP groeit als betekenisvol intercultureel kenniscentrum voor kerken. 

 

Verdiepingsactiviteiten die in 2020 zijn vervallen 

Helaas heeft ICP allerlei activiteiten moeten laten vervallen. Het gaat om diverse 

preekbeurten, de ICP bijdrage aan de Opwekkingsconferentie, de driedaagse visiontrip van 

de Deutsche Evangelische Kirche van Nordrein Westfalen, het zomerkamp met acht 

deelnemende kerken en een team uit 2nd Presbyterian Memphis, de pioniersweekenden 

van de Protestantse kerk, de geplande netwerkdag voor iedereen die in de kerk leiding geeft 

en de geplande retraite met twintig deelnemers.  

 

Verdiepingsactiviteiten die in 2020 konden doorgaan 

Gelukkig konden er in 2020 veel activiteiten wel doorgaan. Hieronder een overzicht. 

 

1) De trainingsdag van Songs2Serve in februari werd door 130 personen bezocht en 

was een succes.  

2) De nieuwe website www.songs2serve.nl is rond de zomer gepubliceerd. 

3) De netwerkleiders zijn bij vrijwel alle voorgangers(echtparen) uit het ICP netwerk 

langs geweest. Deze bezoeken werden zeer gewaardeerd. Er is van de gelegenheid 

gebruik gemaakt om het ICP magazine aan de kerken te overhandigen. 
 

 

 

Aanbiddingsteam van ICF Utrecht op de S2S trainingsdag 

http://www.songs2serve.nl/
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4) Coaching van pioniers nam toe. Dat gebeurt voor zeven teams in het kader van de 

pionierbegeleiding van de PKN, maar ook met voorgangers uit het eigen ICP 

netwerk, onder andere via de teamtraining waar vijf teams aan deelnemen. Ook 

gesprekken met potentiële kerkplanters, zoals teruggekeerde zendelingen en 

studenten, vinden geregeld plaats. 

5) Er is in 2020 één assessment door een pionier afgenomen. 

6) Het teamtrainingsweekend van april werd doorgeschoven naar september en is toen 

gehouden met ongeveer 30 deelnemers van vijf teams. 

7) ICP heeft, samen met veel kerken uit het netwerk, een goed bekeken en prachtig in 

beeld gebrachte Pinksterviering kunnen maken vanuit de Nieuwe Kerk in Delft. 

8) De netwerkdag voor voorgangers is verplaatst van april naar september en werd in 

Eindhoven gehouden. Daar was een goede opkomst met 35 deelnemers. 

9) Er zijn diverse artikelen gepubliceerd. Te denken valt aan een e-reader over 

interculturele liturgie, het ICP jubileum magazine, een les over kleurrijk kerk-zijn 

voor Tear en artikelen in Dienst (tijdschrift van NGK, CGK, GKV), TussenRuimte (van 

de NZR), en Ideaz (Missie Nederland). 

10) ICP heeft lessen en workshops gegeven bij de werkconferentie van CGK/GKV/NGK, 

de Evangelische Hogeschool, het Evangelische College en Tyndale Theological 

Seminary  

11) Met de Spaanstalige Dios esta Obrando is een 

traject gestart om tot de vorming van een nieuwe 

Nederlandstalige community te komen. Covid19 

vertraagde het proces en het onverwachte 

overlijden van pastor Franklin Gomez deed het 

voorlopig stagneren. 

 

Verdiepingsactiviteiten die in 2020 zijn ontwikkeld 

In 2020 begon netwerkleider Hans Euser aan een training over marketing vanuit de 

overtuiging dat ICP veel moois te bieden heeft, maar niet goed weet hoe dat bij de pioniers 

te krijgen. Het bleek een schot in de roos en zorgde ervoor dat online trainen tijdens de 

Covid19 pandemie volop kon worden ontwikkeld. Hieronder een overzicht van het aanbod. 

 

Training over … Bedoeld voor … Aantal Deelnemers 

impact Covid19 voorgangers 3 webinars 30 

leiderschap deelnemers teamtraining 1 webinar 20 

huwelijkscounseling pastoraal werkers 2x3 sessies 18 

Iraanse cultuur iedereen 2x4 sessies 35 

gemeente-opbouw voorgangers 1x7 sessies 10 

iedereen 4 webinars 50 

Arabische cultuur PKN pioniers 1 webinar 10 

ondernemend kerk-zijn Business as Mission 1 webinar 15 

  31 188 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7pgfOlFmiRw
https://www.icpnetwork.nl/jubileummagazine-icp/
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Plannen voor 2021 

Aan het begin van 2021 is niet duidelijk hoe het jaar zal verlopen en dat maakt het plannen 

van verdiepende activiteiten lastig. Toch zijn er enkele hoofdlijnen te schetsen. ICP gaat 

nadrukkelijker werken met 90-dagen doelen, wat wil zeggen dat elk kwartaal opnieuw 

bekeken wordt op welke wijze we het jaarplan kunnen bijstellen. In de tabel hieronder 

geven we weer waar we in 2021 mee bezig willen zijn, uiteraard onder ‘het voorbehoud van 

Jakobus’. 

 

  

 

Online leeromgeving 

 

ICP zal in 2021 investeren in de ontwikkeling van een online leeromgeving. We streven 

ernaar om het aanbod van trainingen uit te breiden. De opnames daarvan worden 

gepubliceerd op een afgeschermd deel van de website. In de toekomst kan dit worden 

ingezet voor trainingsdoeleinden. 

 

Te onderzoeken in de eerste twee kwartalen van 2021: 

• Welke thema’s verdienen een training? 

• Welk platform is geschikt? 

• Hoe gaan we de marketing doen? 

 

Er wordt een samenwerking aangegaan met MosaiX Mission Europa. ICP zal op verzoek 

van directeur Stephen Beck het onderwijsteam versterken met bijdragen over 

interculturele kerkplanting. Concreet gaat het om het produceren van video’s, het 

voeren van online tafelgesprekken en het faciliteren van een trainingshub in Rotterdam, 

alles op voorwaarde dat het Nederlandse netwerk er van kan profiteren. 
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ICP Festival 

 

Er zal in 2021 geen zomerkamp 

plaatsvinden. Om toch een ontmoeting 

tussen verschillende gemeenten te 

faciliteren wordt er een festival 

voorbereid. Dit eendaagse event in de 

zomervakantie kan lokaal, regionaal of 

landelijk worden opgezet, afhankelijk van 

de Covid19 ontwikkelingen. Een klein 

team ondersteunt het praktisch op het 

vlak van aanbidding, fondsenwerving, PR 

en kinderwerk. 

  

 

 

Opwekking 

 

Begin 2021 is ICP in gesprek met 

Opwekking over een bijdrage, samen met 

partners uit het Expertnetwerk 

Migranten. Het is nog niet duidelijk hoe 

dit eruit zal zien. 

 

 

Teamtraining 

 

De teamtraining die in het voorjaar van 

2019 is begonnen zou aflopen in het 

najaar van 2020. Vanwege Covid19 is 

deze met een halfjaar verlengd. In het 

voorjaar van 2021 zal de training worden 

afgerond. De deelnemers worden 

uitgenodigd voor de retraite in het 

tweede kwartaal. Werving voor een 

nieuwe ronde begint in het derde 

kwartaal van 2021. 

 

 

Songs2Serve 

 

De jaarlijks goedbezochte landelijke 

trainingsdag voor interculturele 

aanbiddingsteams zal in juni op 

verschillende locaties plaatsvinden. De 

workshopleiders gaan naar de 

deelnemende teams toe. Samen bekijken 

ze via zoom een live toespraak van Ian 

Collins uit Engeland. Daarna gaan ze aan 

de slag met hun eigen leervraag.  

 

 

Retraite 

 

De 48-uurs retraite van 2020 kon niet 

doorgaan. We plannen er opnieuw één in 

het tweede kwartaal van 2021, bedoeld 

voor de teams die eerder hebben 

deelgenomen aan de teamtraining. 

 

 

Conferentie ICP EU 

 

In het derde kwartaal van 2021 houdt ICP 

Europa een conferentie gericht op het 

rekruteren van nieuwe kerkplanters. ICP 

Nederland zal aan de conferentie 

deelnemen en bijdragen. Deze 

conferentie vormt tevens de kickstart 

voor een nieuwe teamtrainingsronde van 

twee jaar (2022-2023) en wellicht ook 

voor entrepreneurial church planting. 

 

 

Training voor missionaire werkers Gave 

 

Op verzoek van Gave gaat ICP 

meedenken over de ontwikkeling van 

een teamtraining voor missionaire 

werkers met een migratieachtergrond. 

Dit zal naar verwachting een co-creatie 

worden waar ICP haar trainingservaring 

inbrengt. 
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Hoofdstuk 3: Versterking van het netwerk 
 

ICP heeft verschillende samenwerkingspartners die het netwerk versterken. In het 

afgelopen jaar ging het om acht organisaties en kerken. We vinden het belangrijk 

om hieraan te blijven werken; alleen gaan we sneller, maar samen komen we 

verder. 

 

Het expertnetwerk migranten 

In het expertnetwerk migranten werken Gave, Evangelie en Moslims, Intercultural Impact, 

de PKN, Geloofsinburgering en ICP samen. Vanuit het overleg houden we contact met 

organisaties zoals Opwekking en SKIN en we zoeken naar mogelijkheden op onze visie te 

delen met de theologische hogescholen en universiteiten van Nederland. We zijn in 2020 vijf 

keer bij elkaar geweest, waarvan vier keer online. 

Voor 2020 stond een zogenaamde ‘interculturele synode’ op het programma, maar 

deze is doorgeschoven naar een nader te bepalen datum in 2021. Doel van deze 

bijeenkomst is op een creatieve wijze aandacht te vragen voor kleurrijk kerk-zijn anno nu. 

 

De Protestantse kerk van Nederland 

Met de Protestantse kerk van Nederland is een groeiende samenwerking. In 2020 heeft ICP 

een bijdrage kunnen leveren aan de pioniersweekenden die deels online plaatshadden. 

Daarnaast zijn start- en pionierbegeleiders getraind in interculturele vaardigheden. Zeven 

pioniersteams krijgen begeleiding van Hans Euser. Eind 2020 is de tweejarige 

samenwerkingsovereenkomst geëvalueerd. Besloten is om een nieuwe overeenkomst aan te 

gaan voor een periode van vier jaar (2021-2024). 

 De samenwerking met de Protestantse kerk wordt geïntensiveerd. Het aantal 

pioniersplekken dat wordt begeleid zal de komende jaren verdubbelen. Daarnaast zal ICP 

ook startbegeleiding gaan geven aan potentiële pioniersplekken, een traject ter 

voorbereiding op de toelating als pioniersplek.  

 Training aan het team van ICF Deventer 
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Second Presbyterian Church Memphis 

In 2019 zijn de ICP netwerkleiders in Memphis geweest om de Second Presbyterian Church 

te bezoeken. Deze gemeente en het fonds dat zij beheert zijn al jaren betrokken bij het werk 

van ICP. Het plan werd toen opgevat om een team naar het ICP zomerkamp te sturen; dat is 

vanwege Covid19 niet doorgegaan. Wel heeft de gemeente opnieuw een grote donatie 

gedaan om de verdieping van het netwerk mogelijk te maken.  

 

ICP Europe 

ICP Europe bestaat sinds 2017 en groeit langzaam uit. In 2020 is het zogenaamde 

katalysatorenoverleg gestart waarin de nationale netwerkleiders uit Nederland, Engeland en 

Italië elkaar ontmoeten in een maandelijkse zoom call. Daarnaast heeft Hans Euser 

maandelijks overleg met Theo Visser. 

 De Europese conferentie in Venetië ging in 2020 niet door en is verschoven naar het 

voorjaar van 2022. In 2021 zal er een conferentie in Nederland plaatsvinden waar nieuwe 

kerkplanters kunnen worden gerekruteerd.   

 

De Christelijk Gereformeerde kerk 

Met het deputaatschap evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde kerk is een 

beginnende vorm van samenwerking aan het ontstaan. Het voornemen is om dat in 2021 

verder te verkennen. De verwachting is dat het resulteert in een eenvoudige 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

De Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) 

Met de VPE, die in de komende tien jaar 100 nieuwe pioniersplekken wil starten, is een 

eerste contact gelegd en dat zal in 2021 verder worden uitgebouwd, zo is het voornemen. 
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Hoofdstuk 4: Ontwikkeling van de organisatie 
 

Om het netwerk te kunnen verbreden, verdiepen en versterken is een organisatie 

nodig. Een klein en betrokken team heeft hard gewerkt om de gemeenten in het 

land bij te staan. In dit vierde hoofdstuk een verslag over de organisatie in 2020 en 

een korte vooruitblik naar 2021. 

 

Ontwikkelingen in het team 

Het jaar 2020 was niet alleen turbulent vanwege de pandemie, maar ook omdat er grote 

wijzigingen in het team optraden. We begonnen met een kernteam van zes personen en 

werden bijgestaan door vrijwilligers die zich bezighielden met het zomerkamp, Songs2Serve 

en de PR.  

 Rond de zomer besloten Sara en Judit om het kernteam te verlaten; Sara blijft via 

Intercultural Impact beschikbaar voor trainingen, Judit gaat fulltime in de zorg werken. 

Carolien gaf aan dat ze een dag minder voor ICP wil gaan werken om zich meer toe te leggen 

op de ontwikkeling van BLEND Bloemhof. Hans wil juist een stap naar voren doen en twee 

dagen extra voor ICP gaan werken, bij voorkeur bijgestaan door een Personal Assistant. Voor 

laatstgenoemde functie is een sollicitatieprocedure uitgezet. Naar verwachting zal het ICP 

team begin 2021 weer op sterkte zijn. 

 
Naam Functie Taakomschrijving Aantal fte 

’20 | ’21 

Hans Euser Netwerkleider Overzicht en visie, aansturing, 
coaching, training, fondsenwerving 

0,6 -> 1,0 

Carolien Euser Netwerkleider Advisering, aansturing en faciliteren 
projecten 

0,4 -> 0,2 

Emile Leung Officemanager Boekhouding, begroting, 
administratieve ondersteuning 

0,3 

Eric Rufyiritana Geestelijk 
begeleider 

Geestelijke begeleiding, teamdagen, 
websitebeheer 

0,2 

Vacature Personal assistant Organisatie projecten, 
fondsenwerving 

0,2 

   1,7 -> 1,9  
 

 

PR en communicatie 

In 2020 vierde ICP haar 15 jarig jubileum. We gaven daar aandacht aan door het maken en 

uitzenden van een online Pinksterviering, als alternatief voor onze bijdrage aan Opwekking. 

We gaven een prachtig magazine uit dat zowel in hard copy (in het Nederlands) als 

online (in het Nederlands en Engels) is verschenen.   

Voor de bij ICP betrokken achterban schreven we elke maand een online 

nieuwsbrief (250 abonnees) die eens per kwartaal in het Engels werd vertaald en ook naar 

een grotere groep werd gestuurd (650 abonnees).  
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De ICP facebookpagina heeft 800 volgers. In 2020 hebben we voor het eerst enkele 

advertenties geplaatst die veel interactie hebben opgeleverd. 

De website is iets uitgebreid met o.a. een ticketpagina. Er wordt regelmatig nieuws 

geplaatst dat ook in de nieuwsbrief is gepubliceerd. 

 

ICP zal in 2021 werken aan een herziening van het communicatieplan. Daarnaast zal de 

online leeromgeving, zoals beschreven in hoofdstuk twee, worden ontwikkeld. Daartoe is 

het van belang dat de website wordt uitgebreid. Ook zal er een sales funnel worden 

gebouwd om meer mensen te attenderen op het ICP aanbod (online marketing).  

 

 

Financiën 2020 

Op de ANBI pagina van ICP zijn de jaarcijfers van 2020 te vinden in een uitgebreide 

rapportage. 

Afscheid van Judit en Sara 

https://www.icpnetwork.nl/anbi/

