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In de praktijk

Interculturele
kerkplanting in ’t Veen
“We werken met een netwerk van zo’n
twintig kerken uit acht denominaties”
Hans en Carolien Euser volgen deze zomer Theo Visser op als ‘kartrekkers’ van ICP
(Intercultural Church Plants). Dit netwerk stimuleert en ondersteunt de vorming van
interculturele kerkelijke gemeenten. Zelf hebben Hans en Carolien daar inmiddels de nodige
ervaring mee. Ze waren mede-initiatiefnemers en voorgangers van ICF Veenendaal, een
‘internationale christelijke familie’ die kon ontstaan dankzij lokale samenwerking.

Hans: “Toen ICP ons vijf jaar

is dan vaak te groot. Er was

geleden voorstelde om ICF

behoefte aan een vaste plek

Veenendaal te beginnen,

voor geloofsopbouw op een

was ik eerst wat verbaasd.

manier die aansluit bij ver-

Carolien en ik waren voorgan-

schillende culturen. We heb-

gers bij Evangeliegemeente De

ben de kerkenraden gevraagd

Regenboog en hadden er het

of zij die behoefte herkenden.
Dat was zo. We werken nu met

jeugdwerk onder onze hoede. En
hoewel jongeren je een venster op
de wereld bieden, had ik nog niet gezien
hoeveel mogelijkheden Veenendaal bood voor een
interculturele gemeente.”

Pionieren

een netwerk van zo’n twintig kerken
uit acht denominaties!”

De vijf G’s
Hans: “We vroegen deze kerken om vijf g’s: vóór
alles gebed, dan geld en een gebouw, maar ook

Carolien: “We wilden in elk geval iets nieuws begin-

gelovigen en gesprek. Met ‘gelovigen’ bedoelden we

nen, pionieren. En in de loop van jaren heeft God in

een team om ons heen. En ‘gesprek’ is niet alleen

ons de liefde voor minderheden – en het verlangen

belangrijk om verantwoording af te leggen, maar

naar gerechtigheid voor hen – doen groeien. Dat we

ook om van elkaar te leren. Tenminste drie keer

in Veenendaal aan de slag konden, hadden we zelf

per jaar komen we samen om ervaringen uit te wis-

niet bedacht, maar we kenden er natuurlijk wel veel

selen. Daarbij kunnen we de kerken ook een stuk

mensen.”

toerusting bieden, bijvoorbeeld in het omgaan met
moslims.”

Hans: “We wilden zo veel mogelijk kerken bij ICF
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betrekken. Je begint dan door te kijken wat er al is:

Carolien: “Ons kernteam is heel divers: er zitten bij-

wat doen die verschillende kerken voor mensen uit

voorbeeld mensen met een moslimachtergrond,

andere culturen? Er bleek van alles te gebeuren:

mensen uit een pinkstergemeente en leden van de

inloopochtenden, een kookgroep, enzovoort. Maar

christelijke gereformeerde kerk in. Ook zijn er ver-

bij het inventariseren kwam ook een leemte naar

schillende nationaliteiten en generaties in vertegen-

voren. Wat doe je, als je bezoekers meer willen

woordigd. Samen overleggen we over de vele keuzes

met het geloof? De stap naar een traditionele kerk

die we moeten maken.”

Samenwerken in je drop of stad

Hans: “Zo hebben we ervoor gekozen dat het
Nederlands de voertaal is. We nemen daarvoor wel
de tijd, zodat iedereen het kan volgen. Maar goed
communiceren betekent ook dat je rekening houdt
met verschillende spreekstijlen, waarden en overtuigingen. En heel vaak ‘sorry’ zeggen.”

Inmiddels hebben we een
naam opgebouwd, waardoor
we ook om tafel zitten met
andere instanties

Songs2Serve
Carolien: “De diensten zijn dus ook in het Nederland.

Vluchtelingenwerk en het Taalhuis, dat volwassenen

Maar zingen doen we in verschillende talen:

met verschillende achtergronden ondersteunt bij het

Opwekkingsliederen in het Engels en liederen in bij-

leren van Nederlands.”

voorbeeld Spaans of Arabisch. Het is wel belangrijk
dat iedereen kan meezingen. Dat is het idee ach-

Openbaring 7

ter Songs2Serve, een team binnen ICP waarmee

Hans: “In Openbaring 7 lezen we over de menigte

we liederen vanuit allerlei culturen verzamelen of

‘uit alle landen en volken, van elke stam en taal’ die

schrijven, vertalen en arrangeren. Samen een lied

voor de troon van God staat. Daarvan mogen we

van aanbidding zingen is een geweldig middel om

elke zondag al een beetje proeven. En het mooiste

de gemeente op te bouwen.”

is: als je met zo veel verschillende mensen samen je
geloof beleeft, zie je ook meer van God.”

Hans: “De gemeente telt nu ongeveer 150 leden,
maar we hebben contact met nog eens honderden
anderen. Inmiddels hebben we een zekere naam
opgebouwd, waardoor we ook om tafel zitten met
andere instanties, zoals de gemeente Veenendaal,

“Goed communiceren betekent dat je rekening
houdt met verschillende spreekstijlen, waarden en
overtuigingen. En heel vaak ‘sorry’ zeggen”

Toen Hans Euser op de Middelbare Agrarische School
zat, wilde hij eigenlijk een baan als ornitholoog. Maar op
18-jarige leeftijd kwam hij tot geloof. En dat veranderde zijn
blik op de hemel en daarmee zijn toekomstplannen.
Hans ging naar de Theologische Hogeschool in Veenendaal. Later
studeerde hij missiologie in Amsterdam en deed in die tijd onder meer
onderzoek naar de rol van migrantenkerken. Intussen was hij getrouwd
met Carolien, die eerst in de zorg werkte en zich vervolgens voltijds aan het
moederschap wijdde. In 2006 werden zij en Hans samen voorgangers bij Evangeliegemeente De
Regenboog in Veenendaal. Vanuit die gemeente begonnen ze zes jaar later ICF Veenendaal. ICF staat
voor ‘International Christian Fellowship’, maar Hans en Carolien noemen het graag de ‘Internationale
Christelijke Familie’. Het is één van de inmiddels tientallen veelkleurige kerkplantingen in ons land die
ondersteund worden door ICP.
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