
 

 

 
 

Jaarverslag 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 terug op 2021. 

Het was een jaar met veel uitdagingen: een vernieuwd kernteam, de opening van 

BLEND, een groeiend aanbod van training en toerusting en het staartje van de 

Covid19 pandemie. Desalniettemin zijn we zeer dankbaar voor wat we hebben 

kunnen bijdragen aan de opbouw van interculturele kerken in het land. 
 

We houden in dit verslag de drieslag aan die onze strategie kenmerkt: 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 met gelijkgestemde organisaties. Afsluitend volgt 4) een hoofdstuk over de 

organisatieontwikkeling.  
 

We wensen een ieder die dit jaarverslag in handen krijgt veel leesplezier! 
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Hoofdstuk 1: verbreding van het netwerk 
 

In de jaren 2020 en 2021 had de wereld te maken met de Covid19 pandemie. Het 

heeft veel nieuwe initiatieven vertraging opgeleverd. Dat heeft ook de groei in het 

ICP netwerk geremd. Desondanks is er een toename van het aantal kerken in ons 

netwerk.  

 

Nieuwe pioniersplekken 

In de geschiedenis van ICP is er veel gewerkt met officiële partnerschapsovereenkomsten 

tussen de organisatie en een lokale kerk(planting). Recent is de keus gemaakt om het 

netwerk open te stellen voor niet aangesloten gemeenten. Mede daardoor heeft ICP groei 

doorgemaakt. Naast de 35 aangesloten partnerkerken kwamen er zo’n 15 plekken bij die 

ondersteuning ontvangen, hoewel ze niet officieel zijn aangesloten bij ICP. We groeiden in 

2021 dus naar ongeveer 50 kerken.  

 

De ontwikkeling van BLEND  

BLEND in de Rotterdamse wijk Bloemhof is een nieuwe vorm van kerkplanting die door Hans 

en Carolien Euser wordt ontwikkeld als franchiseonderneming. In maart openden ze de deur 

van het bedrijf. Ze combineren er zaak, zorg en zingeving met het oog op een te vormen 

geblende community. In het openingsjaar is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een 

business-in-a-box die gedeeld kan worden met geïnteresseerde pioniers. De eersten hebben 

zich inmiddels gemeld. Met een aantal van hen is een intervisietraject gestart. 

 

Het concept geeft antwoord op vier vragen die pioniers vaak hebben: 1) Hoe zorgen we voor 

financiële duurzaamheid? BLEND heeft een verdienmodel doordat er koffie en kleding wordt 

verkocht en een kappersstoel wordt verhuurd. 2) Hoe helpen we onze mensen aan werk? In 

BLEND zijn meerdere werkplekken voor betaalde krachten en vaste vrijwilligers. 3) Hoe 

zorgen we voor zoveel mogelijk diversiteit? Door het aanbod van zaak, zorg en zingeving 

trekt BLEND een economisch en etnisch gevarieerder publiek. 4) Hoe komen we in de 

haarvaten van de samenleving? BLEND heeft een lage drempel en een hoog doel; iedereen 

kan binnenkomen en de kans krijgen om iets van het evangelie te ontdekken.   
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Hoofdstuk 2: verdieping van het netwerk 
Het bestaande netwerk van interculturele kerken is in het afgelopen jaar gediend 

met diverse vormen van toerusting. Er waren persoonlijke ontmoetingen, nieuwe 

projecten en behulpzame trainingen; verdieping voor hart, hoofd en handen. 

 

Persoonlijke ontmoetingen met pastors en pioniers 

Vanwege de Covid19 maatregelen werd de eerste netwerkdag pas in juli gehouden. Voor die 

tijd is er wel telefonisch contact gezocht met vrijwel alle pastors en pioniers uit het ICP 

netwerk en dat werd zeer gewaardeerd. 

Op de netwerkdag ontvingen we zo’n twintig voorgangers in de Watertoren waar ICP Europa 

kantoor houdt. Er was tijd voor aanbidding en gebed, een lezing over ‘kerk in de knel en 

kansen in coronatijd’, we praatten door over een nieuwe vorm van intervisie en ontmoetten 

elkaar rond de maaltijd. 

 

ICP connected 

In het najaar is een start gemaakt met het project ICP connected. Hiermee verbindt ICP 

diverse activiteiten met elkaar ter ondersteuning van het bestaande netwerk van kerken. 

Het jaarprogramma bestaat uit netwerkdagen, intervisiemomenten en een collecteverzoek. 

Van de drie geplande netwerkdagen viel de eerste in oktober 2021. We ontvingen in 

Amersfoort ongeveer 30 voorgangers rondom het thema Equip, naar aanleiding van Efeze 

4:12. We vormden die dag vier intervisiegroepen met elk een eigen begeleider. Elke groep 

kreeg een eigen accent: ondernemend kerk-zijn (Hans Euser), interculturele gemeente-

opbouw (Coen Legemate), interculturele communicatie (Rien van der Toorn) en 

intercultureel pastoraat (Beppie Wessels). Er volgde eens per maand een (online) 

intervisiemoment in elke groep. 

Anders dan voorgaande jaren deed ICP geen verzoek om een partnerbijdrage, maar werd 

een collecte aangekondigd. Hiervoor zijn in 2021 de voorbereidingen getroffen, zodat deze 

in 2022 kon worden uitgevoerd. 
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Trainingen 

Er zijn diverse trainingen georganiseerd: 

• Intercultureel huwelijkspastoraat (2 avonden online) 

• Interculturele communicatie voor echtparen (diverse avonden online), beide 

trainingen door Claude en Corina Mushigangondo 

• Zeven sleutels voor interculturele gemeenschapsvorming (drie keer zeven avonden 

in januari, mei en november) 

• Het vierde en laatste weekend van de tweejarige teamtraining in Voorthuizen over 

het vermenigvuldigen van de community 

• Een trainingsdag met veel nadruk op bandcoaching door Songs2Serve in september 

(na twee verplaatsingen in februari en juni), aansluitend aan de Europese ICP 

conferentie, met 50 deelnemers. 

 

ICP Europa 

Met de netwerkleiders van Italië, Groot Brittannië en Europa is er eens per zes weken online 

contact geweest. In september sloot het Nederlandse ICP team aan bij de Europese 

conferentie Advance! Er is een bijdrage geleverd in de doordenking van de nieuw opgezette 

Europese kerkplanterstraining met bijbehorend online platform. Ook zijn er diverse podcasts 

gemaakt ten behoeve van de Europese trainingen. 

En verder 

ICP heeft in diverse kerken gepreekt, op verschillende plaatsen begeleiding op maat 

gegeven, een tweetal assessments afgenomen en tientallen mensen geadviseerd.    
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Hoofdstuk 3: versterking van het netwerk 
De missie van ICP beperkt zich niet tot de eigen organisatie en we willen die ook 

niet zelfstandig en onafhankelijk uitvoeren. Daarom zoeken we samenwerking met 

organisaties, opleidingen en kerkverbanden die meewerken aan interculturele 

gemeenschapsvorming. 

De Protestantse Kerk van Nederland 

De samenwerking met de Protestantse kerk (PKN) is verder uitgebreid met nieuwe 

pioniersplekken. In 2021 werden er vier teams begeleid richting de start: Rotterdam, 

Haarlem, Emmen, Hoofddorp. Daarnaast begeleidden we zeven andere pioniersplekken in 

Gouda, Rotterdam, Nieuw Vennep, Eindhoven, Veenendaal, Delft en Stellendam. Verder 

nam ICP deel aan het Landelijk Team Pionieren van de PKN. 

Het Expertnetwerk Migranten 

De samenwerking binnen het Expertnetwerk (met Geloofsinburgering, Intercultural Impact, 

Gave, Evangelie en Moslims en de PKN) kreeg concreet gestalte binnen de online 

zomerschool ‘Migranten en de kerk: kansen en knelpunten’: inspirerende verhalen over best 

practices, een verdiepende theologische bijdrage, een panelgesprek met Prof. Mechteld 

Jansen (rector van de PThU), ds. Guisèle van Berkel (Zevende Dag Adventisten) en 

voorganger Farsid Seyedmehdi (Iraanse gemeente). En verder workshops over het 

asielbeleid en multiculturele communicatie, handvatten om aan de slag te gaan en ruimte 

voor gesprek en uitwisseling. 

Opwekking 

Omdat Opwekking online plaatsvond leverde ICP dit keer een digitale bijdrage onder de 

naam #bruggenvanliefde. Er zijn opnames gemaakt van een aantal liederen en een mooi 

interview: https://www.youtube.com/watch?v=FQAbG0Miz2Q. Er werd een bijdrage 

geleverd aan de Pinksterboxen die werden verstuurd naar huisadressen en een online 

platform www.bruggenvanliefde.nl met tips voor verwerking van de boodschap. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FQAbG0Miz2Q
http://www.bruggenvanliefde.nl/
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Diverse andere organisaties 

Diverse andere organisaties hebben een beroep gedaan op ICP. Zo hielden we een lezing 

over intercultureel pionieren bij Kerklab, gaven we online les op de Evangelische Hogeschool 

aan 90 studenten, deelden we het BLEND concept op het Business as Mission congres en 

togen de netwerkleiders af naar Zwitserland om op een conferentie van lokale kerken zeven 

sleutels van intercultureel kerk-zijn door te geven. Verder werd er bijgedragen aan een 

online conferentie van Afrikaanse pastors en schreven we artikelen voor Woord en Dienst 

en Tussenruimte. 
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Hoofdstuk 4: organisatieontwikkeling  
Ter ondersteuning van het netwerk vormt ICP een kleine organisatie die goed kan 

inspelen op de behoeften uit het land. 

 

Medewerkers 

Het kernteam kreeg in de loop van het jaar een andere samenstelling. Emile nam als 

officemanager afscheid. Anne-Marie en Michele werden aangesteld. We werkten samen 

met diverse vrijwilligers en projectmedewerkers, waaronder vier intervisiebegeleiders, twee 

worshiptrainers en drie trainers. 

Bestuur 

Er is ook een aantal verschuivingen geweest in het bestuur van ICP. Jan Wessels heeft als 

penningmeester afscheid genomen. Vanessa Rukundo heeft het stokje van hem 

overgenomen. Beppie Wessels is als nieuwe voorzitter toegetreden. Florence Tsala is 

gestopt als secretaris en deze rol is opgepakt door Maarten Atsma. Hans Wulffraat is 

algemeen bestuurslid geworden. Zmnako Karem nam afscheid. 

Organisatie 

Mede vanwege de wisselingen in het kernteam is er een aantal wijzigingen en 

vernieuwingen doorgevoerd in de backoffice. Op het gebied van marketing is er een nieuw 

communicatieplan geschreven. Er zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuwe website. 

En de nieuwsbrief template is geprofessionaliseerd.  

We zijn als team en bestuur gaan werken met Microsoft Teams en hebben voorbereidingen 

getroffen om het hele CRM systeem over te zetten in SharePoint. En de boekhouding die we 

voorheen grotendeels zelf deden is bijna geheel uitbesteed. 

Financiën 

In financieel opzicht was 2021 ondanks de Covid19 pandemie een goed jaar dat we positief 

konden afsluiten. Via de achterban van Hans en Carolien is meer dan het begrootte bedrag 

binnengekomen. ICP kreeg een onverwachte royale gift van het Francine van der Meer 

fonds. Ook Cornerstone, Second Presbyterian Memphis en stichting 1 Kronieken droegen 

prachtig bij aan de missie.  

In het Financieel jaarverslag 2021 wordt een uitgebreide verantwoording gegeven: 

https://www.icpnetwork.nl/anbi 

 

https://www.icpnetwork.nl/anbi

