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Visie

Bij ICP geloven we dat hele, herstelde, door de Geest vervulde christenen belangrijker zijn dan grote
aantallen mensen. We geloven dat onze God op deze manier anderen voor zich wil winnen! Zijn
koninkrijk zal worden gebouwd als mensen Jezus in ons zien leven, als we niets zonder Hem doen, als
we leven in Zijn tegenwoordigheid en zoals Hem zijn in deze wereld. En zo gaat het ons toch ook om
grote aantallen mensen die Hem leren kennen.
We geloven dat kerkplanting een prachtige manier is om mensen te ontmoeten waar ze zijn, hen te
bereiken door in hun leven binnen te komen. Zo kunnen die zich toewijden aan Christus, zodat ze
door het kennen van Hem tot bloei komen en leven tot eer van Jezus. Kerkplantingen kunnen
creatief, eigentijds en sprankelend vorm gegeven worden.
We geloven in een interculturele focus, omdat onze samenleving meer en meer multicultureel zal
worden. Dit geeft ons hele nieuwe kansen mensen van over de hele wereld te bereiken, en de
relevantie te tonen van de liefde die angst overwint. Xenofilia (liefde tot vreemdelingen/gastvrijheid)
en niet xenofobie (angst voor vreemdelingen) is ons motto.
Bij ICP geloven we in het Koninkrijk van God. Concreet betekent dit dat we voor gewonde mensen
gezonde kerken nodig hebben en dat we vanuit gezonde kerken ons uitstrekken naar een gezonde
stad. Kerkplanting is een schakel van heling van individuele mensen in het collectief van een
gemeenschap gericht op een bloeiende stad. Daarom willen we niet alleen een mooie nieuwe kerk,
maar vooral een mooie stad!
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Missie

ICP wil de komende jaren een vernieuwende interkerkelijke beweging op gang brengen, een
beweging van nieuwe gemeenten die intercultureel georiënteerd zijn en doorgloeit van het vuur van
de Heilige Geest en liefde voor Jezus. De stichting richt zich allereerst op Nederland, maar zodra de
capaciteit van het netwerk het toelaat willen we ook projecten in andere Europese landen stimuleren.
Waar mogelijk willen we gemeenten motiveren om nieuwe interculturele dochtergemeenten planten.
We verlangen naar het ontstaan van warme gemeenschappen waarbinnen ongelovigen omgevormd
worden tot discipelen van Jezus. Zij kunnen vervolgens worden uitgezonden naar andere plekken
wereldwijd, om daar Gods koninkrijk te bouwen - bijvoorbeeld door het stichten van een nieuwe
gemeente. Bij het coachen van mensen in het werkveld zullen we steeds deze visie uitdragen.
ICP plant niet alleen kerken, ze plant ook zichzelf vermenigvuldigende kerken!
ICP is niet alleen een beweging van kerkplanting, maar ze is ook een zichzelf
vermenigvuldigende beweging van kerkplanting.

ICP doet dit door:
1

2

3

4

Nieuwe interculturele kerkplanting te initiëren.
a. Mogelijkheden en kansen signaleren om nieuwe kerken te starten.
b. Visievorming met raad en daad terzijde te staan.
c. Nieuwe kerkplanters te scouten en op de goede plek krijgen.
Bestaande interculturele kerkplantingen te versterken.
a. Door persoonlijke coaching en ondersteuning kerkplanters rugdekking verlenen.
b. Door onderlinge intervisie elkaar scherp te houden in de regioteams.
c. Door landelijke toerustingsdagen voor kerkplanters, teams en werkers.
d. Door materialen ter beschikking te stellen (website, archief, 5 fasen kerkplanting,
maandemail etc.)
e. Door medewerkers toe te rusten vanuit het LTT.
Een stevige organisatie te bouwen die visionair en proactief functioneert.
a. Goede kantoor organisatie opzetten (directeur, toerusting medewerkers).
b. Betrokken bij opleidingen (zoals CHE en EH).
c. Netwerken met partners (EA, deputaatschappen, kerkgenootschappen, platform
missionaire gemeentestichting, Redeemer).
d. Studie interculturaliteit (denktank).
Te bouwen aan een goed relationeel netwerk met partners in het veld:
a. Scholen en opleidingsinstituten zoals de CHE, ETF, EH en anderen.
b. Andere organisaties die met kerkplanting bezig zijn zoals Kerklab, PKN, CGK,VPE en
anderen.
c. Goede relaties met zendingsorganisaties zoals WEC, GZB, OMF en anderen.

Mission statement :
Advancing the Kingdom
by equipping churches
to plant intercultural communities!

Waarden ICP
1
Interculturaliteit, de veelkleurigheid van de stad of wijk is zichtbaar.
2
Missie met daden en woorden, gericht op die mensen die Jezus nog niet volgen.
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Strategie
1
a.
b.
c.

Nederland
In de steden groeit veel meer eenheid tussen christenen uit allerlei culturen, die samen
een focus hebben op het Koninkrijk van God in de samenleving.
In Nederland zijn in 2020 bij elkaar 100 nieuwe interculturele gemeenschappen gesticht.
De kerk heeft veel meer visie voor de interculturele samenleving gekregen.

d.
e.
f.

De kerk ziet veel meer hoe essentieel het is dat het Evangelie cement in de kerk en
samenleving is. God brengt mensen bij zichzelf en bij elkaar terug.
In Nederland is een brede beweging van missionaire gemeenschapsvorming tot stand
gekomen.
ICP is een stevige beweging en een gerespecteerd netwerk, dat bekend staat om haar
diepgang, grondigheid, passie en missionaire slagkracht.

2
Europa
a. In Europa zijn in belangrijke steden zoals Parijs, Londen, Berlijn, Praag, Wenen, Moskou,
Madrid en Rome stevige interculturele gemeenten ontstaan.
b. Vanuit interculturele gemeente ontstaan kerkplantingsbewegingen (vanaf 2020).
c. ICP helpt christenen in andere landen om zelf hun eigen landelijke ‘ICP’ op te bouwen.

3
Wereld
a. Steeds meer bewegingen van kerkplanting beginnen te ontstaan.
b. Internationals gaan terug naar hun thuisland en worden geholpen met een goede
gereedschapskist waarmee ze thuis verder kunnen.
c. Er ontstaat een steeds sterker mondiaal netwerk van plekken waar we mensen naar kunnen
doorverwijzen.
d. We zenden samen als netwerk zendelingen, liefst inheems, uit.
e. Er is een mondiaal netwerk ontstaan waar onze (jonge) mensen gebruik van kunnen maken
om korte tijd in het buitenland zinnige dingen te doen.
f. We rusten mensen toe om in hun thuisland goede projecten op te zetten voor
armoedebestrijding, gezonde zaken, diaconale hulp en andere creatieve manieren om hun
land een zegen te brengen.
g. We rusten mensen toe en zenden ze uit om in hun thuisland een kerk te planten.
h. We helpen deze mensen om te zien of hier kerkplantende bewegingen uit kunnen ontstaan.

