
 

 

 

 

Jaarverslag ICP 2017 
Door Hans Euser, juni 2018 

 

Het jaar 2017 was een bijzondere in de geschiedenis van ICP. De belangrijkste 

wijziging betrof de leiderschapsoverdracht van Theo Visser aan Hans en Carolien 

Euser. Ook in het kernteam van ICP is het nodige veranderd. In dit beknopte 

jaarverslag een overzicht van het afgelopen jaar.  

 

Teamtraining 

De tweejarige teamtraining, waarvoor in het najaar van 

2016 voorbereidingen zijn getroffen, startte in 2017 

officieel. Zeven teams ontmoetten elkaar in februari en 

november te Amerongen, om samen te leren over een 

missionaire levensstijl en het maken van discipelen. Er zijn 

maandelijkse intervisiemomenten voor de pioniers 

geweest en we hebben twee terugkomdagen voor hen 

georganiseerd. Er is hard gewerkt aan een ‘schatkist’ met 

mooie materialen. Het proces dat we als ICP faciliteerden 

werd door de deelnemers zeer goed gewaardeerd.  

 

Leiderschapsoverdracht 

Theo Visser is vanaf het begin directeur geweest van 

stichting Intercultural Church Plants. Met ingang van juli 

2017 hebben Hans en Carolien Euser het stokje van hem 

overgenomen als netwerkleiders. In september is dat 

gevierd in een feestelijke bijeenkomst voor het hele 

netwerk. Het eerste halfjaar hebben Hans en Carolien 

besteed aan verdere kennismaking met het netwerk; een 

groot deel van de pioniers- en pastors-echtparen is bezocht 

als ook allerlei partnerorganisaties. Eind 2017 is er een 

jaarplan voor 2018 geschreven waarin drie hoofdlijnen zijn uitgewerkt rondom inspiratie, 

training en ondersteuning van het bestaande netwerk. 

Het vertrek van Theo had ook consequenties voor het kernteam van medewerkers. 

Hans Eschbach trad af, Annet Landon en Marjan Groenendijk gingen met Theo mee naar ICP 

Europa. Denise Chen werd de nieuwe officemanager. Judit Blom kwam erbij als stagiaire. 

Esther van Schie trad toe tot het team voor in elk geval één jaar. 



 

In het bestuur is Marco Vermin afgetreden en Zmnako Karem aangesteld. Fred 

Kappinga, Jan Wessels, Eric Rufyiritana en Florence Tsala zijn het hele jaar betrokken 

geweest als bestuur. 

 

Trainingsdagen 

ICP heeft in 2017 verschillende trainingen gegeven: 1) een goedbezochte dag over inter-

culturele prediking in Rotterdam met Arie Maasland en Gor Khatchikyan, 2) een mooie 

bijeenkomst voor kerkplanters in De Wegwijzer in Almere met o.a. een bijdrage van André 

Meulmeester, 3) meerdere lokale interculturele trainingen met Rien en Sara van der Toorn. 

 

Songs2Serve 

De database met liederen is uitgebreid met een aantal 

nieuw vertaalde songs. Er is een Facebookpagina 

aangemaakt voor het contact met de muzikanten in lokale 

kerken. Een nieuw logo is ontworpen en geïmplementeerd. 

In april is er een goed beoordeelde trainingsdag in 

Veenendaal gehouden. 

 

Netwerk 

In juni is ICF Alblasserwaard toegetreden tot het ICP 

netwerk. Daarmee zijn er 28 aangesloten kerkplantingen 

in 2017. 

Met de PKN is de samenwerkingsovereenkomst 

vernieuwd. Dat betekent dat we op hun pionierstraining 

gelegenheid krijgen om workshops te geven over inter-

culturaliteit. We zijn uitgenodigd om het nichenetwerk 

van interculturele pioniersplekken mede vorm te geven.  

 

Familycamp 

In de zomer is er een kampmidweek georganiseerd waar 6 

kerken aan hebben deelgenomen. Er kwamen 180 

bezoekers bijeen rondom het thema In His Presence. Het 

was zo’n succes dat we besloten hebben om in 2018 weer 

te gaan.  

 

En verder 

Wat we ook niet onvermeld willen laten: 

• In opdracht van ICP heeft Roy Timmerman een 

onderzoek gedaan dat resulteerde in Een coalitie voor het evangelie. 

• We hebben op verzoek van een aangesloten partnerkerk een assessment gedaan 

met een potentiele kerkplanter. 

• Er is twee keer een ontbijt gehouden met ondernemers die het netwerk financieel 

steunen.  


