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Intercultural Church Plants (ICP) weet zich geroepen voor het kleurrijke koninkrijk
van God (haar visie) en bouwt daarom mee aan interculturele
geloofsgemeenschappen door heel Nederland (haar missie) via een netwerk dat
wordt verbreed, verdiept en versterkt (haar strategie). In dit verslag worden de
activiteiten van 2019 beschreven. De officiële ANBI pagina met onder andere de
jaarcijfers is op de in 2019 gemaakte tweetalige website te vinden.
Het bestuur bestond in 2019 uit de volgende personen: Fred Kappinga (voorzitter, gestopt in
december 2019), Beppie Wessels (voorzitter, begonnen in december 2019), Florence Tsala
(secretaris tot juni 2019), Maarten Atsma (secretaris, begonnen in juni 2019), Jan Wessels
(penningsmeester), Zmnako Karem en Hans Wulffraat (begonnen in september 2019). Zij
kwamen in 2019 vier keer bijeen voor overleg om onder andere de visieplannen en
begroting goed te keuren, de kwartaal- en jaarcijfers te controleren, op de hoogte te blijven
van wijzigingen in personeel en plannen en toe te zien op de fondsenwerving.
Het kernteam van zes personen (Hans en Carolien Euser, Sara van der Toorn, Judit Blom,
Emile Leung en Eric Rufyiritana) was in 2019 verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering
van het werk. Ze is elke twee weken bijeen geweest voor ontmoeting en overleg. De
netwerkleiders zijn in de teamopbouw gecoacht door XPand.

Het ICP team

Verbreding van het netwerk
ICP zag het netwerk van interculturele geloofsgemeenschappen groeien. In 2019 waren er
32 bij ICP aangesloten partnerkerken, waaronder vier nieuw toegetreden gemeenten: Cross
Culture Nieuwegein, ICF Rotterdam Noord, Hecht Leidschenveen Ypenburg en ICF Ede. Met
nog eens 23 andere interculturele kerk(planting)en is contact. Hart voor Heerhugowaard is
uit het netwerk gestapt omdat er te weinig affiniteit was met het interculturele aspect van
kerk-zijn. In 2019 was ICP dus bij 55 interculturele geloofsgemeenschappen betrokken.
Er zijn ruim tien gesprekken gevoerd met werkers die interesse tonen in interculturele
kerkplanting en er is één assessment gegeven aan een nieuwe werker in één van de
aangesloten kerken.
Om de nieuwe kerken uit het netwerk goed op weg te helpen is er een nieuwe tweejarige
training gestart waar vier teams aan meedoen: Grace Ambassadors Almere, ICF Rotterdam
Noord, LEEF! Oost Rotterdam en de missionaire werkers van Gave. In 2019 zijn er twee
weekenden georganiseerd voor de teams en is er maandelijkse coaching aan de teamleiders
aangeboden.

Deelnemers en medewerkers teamtraining 2019

Verdieping van het netwerk
Om verdieping aan te brengen in het netwerk zijn er vijftien bezoeken gebracht aan de
kerken en hun leidinggevende teams. In twaalf aangesloten gemeenten is ook gepreekt door
één van de ICP teamleden.
Aan drie leidinggevende teams is specifieke toerusting geboden, bijvoorbeeld rondom het
geven van feedback in een interculturele context en rondom de aansturing van de
gemeenschap. Voor de burgerlijke gemeente in Veenendaal gaven we, mede op verzoek van
pioniersplek de Poster, een training over interculturele communicatie.
Met de teams die deelnamen aan de eerste ronde van de tweejarige teamtraining (20162018) hebben we een 24-uurs retraite gehouden waar vijfentwintig deelnemers uit zes
teams aan deelnamen.

Er waren in 2019 drie intervisiegroepen actief: één in de regio midden Nederland en twee in
Rotterdam, een mannen- en een vrouwengroep. Daarnaast zijn er zes voorgangers
individueel gecoacht (naast de vier teamleiders uit de eerder genoemde teamtraining).
Er zijn drie landelijke trainingsdagen georganiseerd:
•

•

•

In het voorjaar was er de Songs2Serve toerusting met ruim honderd deelnemers uit
zestien kerken. Sharon Kips en Gilbert Thera werkten er aan mee en er zijn twaalf
workshops aangeboden. Rieneke Visser droeg het leiderschap van Songs2Serve
Nederland over aan Annemie Vos en Corlinda Zonnenberg.
Voor de leiders van gemeenten uit het ICP netwerk organiseerden we een
netwerkdag over geestelijke fitheid in Utrecht die door dertien personen werd
bezocht.
In het najaar hielden we een netwerkdag over intercultureel pastoraat in
Nieuwegein met spreker Jim Mellis en vier workshops over begeleiding van
interculturele huwelijken, gebed, ondersteuning van buitenlandse gezinnen in
Nederland en traumaverwerking. Er waren meer dan honderd deelnemers, ook uit
niet-aangesloten gemeenten.

Drukte op de netwerkdag in Nieuwegein

Voor de Protestantse kerk (PKN) zijn er trainingen gegeven tijdens de pioniersweekenden en
aan de pionierbegeleiders. In 2019 werden er vijf kerken door ICP begeleid vanuit de PKN.
Het gehele ICP team is deelnemer geweest van de Europese ICP conferentie in Athene, waar
ook bijdragen aan zijn geleverd in de vorm van een lezing en workshop.
Elke maand is er een nieuwsbrief geschreven en er is wekelijks op Facebook gepost. Voor
het blad Dienst schreef ICP een uitgebreid artikel. Het RD besteedde aandacht aan de
netwerkdag over pastoraat. Voor het jubileummagazine van 2020 zijn vijf artikelen
geschreven.

Versterking van het netwerk
Om het netwerk te versterken is samenwerking voortgezet en uitgebreid met diverse
organisaties in binnen- en buitenland.
Binnen het Expert Netwerk Migranten is samengewerkt met Gave, Evangelie en Moslims,
Geloofsinburgering, de PKN en Intercultural Impact. Vanuit dit samenwerkingsverband is
contact onderhouden met onder andere theologische hogescholen en universiteiten en met
stichting Opwekking.
Tijdens de Opwekkingsconferentie heeft ICP een programma verzorgd in de grote
seminartent voor negenhonderd deelnemers en in samenwerking met Geloofsinburgering.
Hier werd ook het lied Rohool Ghodos gepresenteerd, dat eerder in 2019 is opgenomen met
Kees Kraaijenoord en de Iraanse Sam.

Op het podium bij Opwekking

Op verschillende scholen heeft ICP onderwijs gegeven over thema’s die raken aan
intercultureel kerk-zijn. Het gaat om Tyndale, de Theologische Universiteit van Kampen, de
Christelijke Hogeschool Ede, de Evangelische Hogeschool en het Evangelisch College. Voor
laatstgenoemde zijn ook twee lessen ontwikkeld binnen de cursus Missionair leven.
De samenwerking met de PKN is geëvalueerd en wordt voortgezet; ICP neemt onder andere
deel aan het landelijk team pionieren dat eens per zes weken samenkomt. Op de
zendingsdag van OMF en tijdens een markt van SKIN Rotterdam was ICP present met een
stand. Met de IZB zijn gesprekken gevoerd over interculturele thema’s in hun materiaal. Met
de Verre Naasten is samenwerking verkend en dit gesprek wordt voortgezet in 2020.
Matthew Paschall van How will they hear en Greater Europe Mission, netwerken van
verschillende buitenlandse zendingsorganisaties, is twee keer op bezoek geweest om te
bespreken welke buitenlandse fondsen ICP NL zouden kunnen steunen en om in gesprek te
gaan met voorgangers uit het ICP netwerk over de mogelijkheid van niet-westerse
zendelingen voor Nederland.

In november zijn de netwerkleiders van ICP NL naar de USA geweest om daar het contact
met Second Presbyterian Church Memphis aan te halen – de kerk die ICP al jaren steunt – en
om, samen met enkele andere Europese werkers uit Duitsland, Griekenland en Engeland,
een bijdrage te leveren aan de Global Mosaix Conference in Dallas in de vorm van een
workshops en enkele lunchgesprekken.

ICF Rotterdam Noord treedt toe tot het ICP netwerk

