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De organisatie Intercultural Church Plants (ICP) stond ook in 2018 ten dienste aan
het netwerk van interculturele geloofsgemeenschappen in Nederland. De
belangrijkste ontwikkelingen zijn ongetwijfeld de vorming van een nieuw,
intercultureel kernteam en de herformulering van de visie, missie en strategie.
Maar er is veel meer gebeurd, dat we hieronder omschrijven en verbeelden.
Het nieuwe kernteam
Tot de zomer van 2018 hebben we met diverse betrokkenen, en onder begeleiding van
coachingsbureau Xpand, nagedacht over de vorming van een nieuw ICP kernteam. Vanaf
september bestaat dat uit mannen en vrouwen van vijf verschillende nationaliteiten: de
Burundese Eric Rufyiritana, pastor van Crosspoint Kingdom Impact Eindhoven, de Chinese
Emile Leung, aangesteld als officemanager en daarnaast werkzaam bij OMF, de Iraanse Sara
van der Toorn – Mohi gespecialiseerd in traumacounseling en training in interculturele
communicatie, de Hongaarse Judit Blom – Visky, vooral bezig met organisatie en
ontwikkeling van training en toerusting en tenslotte Hollandse Hans en Carolien Euser,
netwerkleiders van ICP sinds juli 2017.

Het nieuwe ICP kernteam. Vlnr: Eric, Hans, Sara, Carolien, Emile en Judit

Een uitgebreid onderzoek
Judit heeft in het kader van haar studie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) uitgebreid
onderzoek gedaan naar de behoeften van de kerken die al langer in het netwerk zijn. Van de
29 bij ICP aangesloten gemeenten hebben er 25 meegewerkt. Maar liefst 22 van hen zijn de
fase van kerkplanting voorbij; zij bevinden zich in de groei-, continuïteits- of
revitaliseringsfase. Ze waarderen ICP vooral vanwege haar netwerkfunctie en expertise op
het vlak van interculturele gemeenschapsvorming. Er is een duidelijke behoefte aan
verdieping van kennis en relaties.

De nieuwe visie, missie en strategie
De visie, missie en strategie zijn opnieuw geformuleerd. Spraken we voorheen van
‘Advancing the Kingdom by equipping churches to plant intercultural communities’,
tegenwoordig zeggen we:
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 verdiept, versterkt en verbreedt.

Zomerkamp: 300 deelnemers van 30 nationaliteiten uit 8 kerken

Verdieping van het ICP netwerk
Om kennis en relaties binnen het bestaande netwerk te verdiepen heeft ICP in 2018 op
zeven verschillende manieren geïnvesteerd, zowel op lokaal als op regionaal en op landelijk
niveau.
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Bezoek aan de lokale kerk(-leiders). In 2018 hebben de netwerkleiders 12 bezoeken
gebracht aan leiders(-echtparen). In 9 kerken heeft Hans Euser gesproken. Aan 6 kerken is
advies uitgebracht over de aanstelling van een opvolger en overdracht van het leiderschap.
Assessments. Eén van de kerken heeft bij ICP een assessment aangevraagd voor twee
nieuwe leiders van de gemeenschap. Deze assessments zijn, in samenwerking met Missie
Nederland, afgenomen en met advies teruggekoppeld.
Regionale intervisiebijeenkomsten. Er waren drie regionale intervisiegroepen. In midden
Nederland zijn de deelnemers vier keer bijeen geweest. In Rotterdam gebeurde dat acht
keer. Er is in Rotterdam ook een nieuwe vrouwengroep gestart onder leiding van Carolien.
Landelijke netwerkdagen. In februari is er een netwerkdag gehouden voor pastors en
pioniers die wilden meepraten over de lange termijn plannen van ICP. In april spraken we
door met een groep geïnteresseerden over intercultureel pastoraat. In mei hebben we een
boeiende bijeenkomst gehouden met zo’n 40 deelnemers uit het netwerk over het vormen
van ‘een cultuur van eer’ in de gemeente, over interculturele prediking en over gebed.
Songs2Serve. Op de website www.songs2serve.nl Zijn 30 liederen uit 12 niet-westerse
culturen gepubliceerd. Het Farsi lied Rohool Ghodos is met medewerking van Kees
Kraaijenoord opgenomen in het Nederlands, Engels en Farsi en zal in 2019 worden ingezet
voor promotiedoeleinden. In februari is er een goed bezochte trainingsdag georganiseerd.
Bij drie events is een optreden verzorgd door de Songs2Serve band.

De band die het lied Rohool Ghodos in de studio heeft opgenomen
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Centraal zomerkamp. Bijna 300 personen van 30 nationaliteiten uit 8 verschillende kerken
zijn een week lang samen geweest in Ambt Delden rondom het thema Heal our Land. De
dagelijkse Bijbelstudies uit Jona en gezamenlijke maaltijden behoorden tot de
hoogtepunten.
Teamtraining. De teamtraining die in 2017 was begonnen is voortgezet door zeven
deelnemende teams. Zij hebben twee weekenden samen doorgebracht rondom de thema’s
intercultureel leiderschap en vermenigvuldiging, twee terugkomdagen gehouden over
discipelschap en leiderschap en maandelijkse intervisiebijeenkomsten bijgewoond.

Fanatiek tijdens de opdracht in de teamtraining

Versterking van het ICP netwerk
Samen sta je sterker. Als organisatie streven we naar zoveel mogelijk samenwerking met
strategische partners. We hebben verkennende gesprekken met Verre Naasten, Nederland
Zoekt, IFES en zijn blijvend betrokken bij organisaties als Kerklab en Missie Nederland.
Uiteraard participeren we in het netwerk van ICP Europe door conferenties te bezoeken en
kennis te delen. In 2018 is er met de volgende partners samengewerkt:
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ExpertNetwerkMigranten. Dit netwerk is in 2018 opgericht en bestaat naast ICP uit Gave,
Evangelie en Moslims, Geloofsinburgering, Intercultural Impact en de PKN. Er zijn twee
speerpunten uitgewerkt, te weten: 1) een rondgang langs alle theologische hogescholen en
universiteiten om aandacht te vragen voor het interculturele aspect van kerk-zijn.
Verschillende opleidingen tonen interesse en dit wordt verder uitgewerkt in 2019;

en 2) de vraag aan Opwekking om ruimte voor interculturaliteit tijdens de
Pinksterconferentie. In 2019 krijgen we de grote seminartent tot onze beschikking.
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Protestantse Kerk van Nederland. Met de PKN hebben we al enkele jaren een
samenwerking, die in 2018 is voortgezet. Hans Euser is pionierbegeleider geworden en was
in 2018 betrokken bij drie interculturele pioniersplekken. ICP werkt mee aan het nieuw
gevormde nichenetwerk en heeft er twee dagen voor georganiseerd. Er vindt regelmatig
overleg plaats en vandaar uit is een lange termijn samenwerking tot stand gekomen die in
de komende 7 jaar moet uitlopen op 25 nieuwe interculturele pioniersplekken.
Donateurs. Er zijn verschillende donateurs die financieel bijdragen aan de missie van ICP.
Het gaat om particulieren en bedrijven, maar ook om diverse binnen- en buitenlandse
fondsen. Dankzij hun steun kan ICP haar werkzaamheden realiseren. We hebben ten
behoeve van deze groepen twee keer een ondernemersontbijt gehouden en twee keer
enkele Amerikanen ontvangen en hen in contact gebracht met lokale kerken uit het ICP
netwerk.

ICP verzorgt een workshop bij de PKN pionierstraining

Verbreding van het ICP netwerk
Als altijd blijft ICP zoeken naar uitbreiding van haar netwerk. In 2018 zijn er wel 20
gesprekken gevoerd met potentiele pioniers en belangstellenden voor interculturele
kerkplanting.
Er worden nieuwe netwerken gevormd, waar ICP bij aansluit om zo aandacht te vragen voor
interculturele gemeenschapsvorming. Het op buurten gerichte netwerk ReNew en het
netwerk voor Zuid Nederland dat zich op het gebied onder de grote rivieren richt, zijn hier
twee voorbeelden van. Ze ontstaan beide rondom kerken uit het ICP netwerk.

De nieuwe teamtraining die in 2019 zal starten trekt kerkplanters, teams en
gemeenschappen van buiten het netwerk aan. Er was in 2018 contact met ongeveer 15
plaatsen die deelname aan de teamtraining overwegen en zo in het ICP netwerk komen.
Ten behoeve van de verbreding van het netwerk delen we de visie op allerlei plaatsen, zoals
in 2018 op Tyndale Theological Seminary, het Evangelisch College, de Theologische
Universiteit Kampen en via een Webinar van Missie 1:8 en via interviews in enkele
dagbladen.

De uitzegening van ICF Ede door ICF Veenendaal

Tenslotte
In 2018 heeft ICP een bijdrage kunnen leveren aan het verdiepen van het netwerk door
training en toerusting van bestaande gemeenschappen, het versterken van het netwerk
door samenwerking met diverse partijen en het verbreden van het netwerk door de visie te
delen en met potentiele kerkplantingen in gesprek te gaan. In 2019 willen we als kernteam
verder ontwikkelen op elk van deze gebieden.
We zijn God dankbaar voor zijn zegen, het kleurrijke Koninkrijk dat zichtbaar wordt op tal
van plaatsen in ons land. Hij is degene die nieuwe mensen roept, volken, stammen en talen
met Zichzelf en elkaar verzoent en gemeenschappen vormt die schitteren als sterren in de
nacht. Moslims, migranten en medelanders vinden een thuis bij de Vader. Soli Deo Gloria!
Bid mee dat we ook in 2019 middelen en mensen vinden om de visie voor ons land mee uit
te werken: in elke stad gezonde, interculturele geloofsgemeenschappen, waar het Leven
gevonden, gevierd en gedeeld kan worden, met wie God ook maar op onze weg brengt.

