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Jaarverslag 2018 
 

 

 

Inleiding: de groei van de boom 

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar met vele zegeningen. Eerder al had God laten zien aan de kerkleiding, 

o.l.v. voorganger Coen Legemaate, dat ICF moet groeien als een boom. Als de wortels: dieper groeien in 

Hem. In de stam: de hoofddienst waarin het Evangelie publiek verkondigd wordt. En de takken: de 

verschillende ministries, outreach projecten en de homegroups waar de vruchten zichtbaar worden. Daarom 

besloot de kerkenraad sterk te investeren in deze takken. ICF is hier in Rotterdam om het Koninkrijk te laten 

zien door de vruchten van de takken. Het is geweldig om te zien dat de Heer veel van de voornemens heeft 

waargemaakt. Hieronder volgt een verslag van de groei van de stam en de takken. 

 

 

Foto hierboven: de stam met veel van de takken; dit werd gepresenteerd tijdens de ICF ledenvergadering in 

mei 2019.  
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De Stam van de ICF-boom 

1. ICF-kerkleden en bezoekers 

De groei in ICF werd zichtbaar in een toename van kerkleden en bezoekers in de zondagdiensten en andere 

activiteiten. ICF heeft nu 207 volwassen leden, 140 kinderen en circa 100 vaste bezoekers. Op een 

gemiddelde zondag zijn er 350-400 mensen in de dienst inclusief kinderen. Er kwamen ruim 20 nieuwe leden 

bij in 2018; zij zijn vrijwel allemaal actief geworden in een team of doen mee met een activiteit. ICF ziet met 

dankbaarheid dat de jeugdclub hard groeit. Iedere vrijdagavond zijn er circa 35 tieners. Zij nemen vaak hun 

vrienden mee, ook niet-christenen. De kinderclub is nog groter met circa 100 kinderen die ieder zondag 

bijbelonderwijs op hun eigen niveau krijgen. (Daarnaast biedt de crèche opvang aan 10-20 baby’s en 

peuters.) De kinderclubs zijn ingedeeld in 6 groepen naar leeftijd. Ze spelen een belangrijke rol bij de 

geloofsopvoeding omdat veel ouders daar nog weinig ervaring mee hebben. In 2018 waren er 2 

trouwdiensten en werden er 13 nieuwe kinderen geboren in ICF-gezinnen.  

 

  
Voorganger Coen Legemaate tijdens de trouwdienst en op het trouwfeest van Afrikaanse ICF-leden 

 

2. ICF leiderschap uitgebreid met kerkelijk werkers 

Met ruim 400 leden en bezoekers en de ambitie om meer mensen in Rotterdam te bereiken, werd de 

hoeveelheid werk te groot voor één enkele voorganger. De kerkenraad besloot voor 32 uur een kerkelijk 

werker te rekruteren. Medio 2018 werd een ICF-echtpaar met een internationale achtergrond, aangesteld 

als kerkelijk werkers in ICF. Ze kwamen terug naar Nederland na drie jaar Congo. Zij zijn in oktober gestart 

met hun werk. Claude is theoloog, onderwijzer en muzikant en afkomstig uit Congo. Hij is primair aangesteld 

voor onderwijs, pastorale zorg en leiderschap voor de Afrikaanse gemeenschap binnen de kerk. Corina 

werkte bijna 25 jaar als diplomaat en heeft veel internationale en management-ervaring. Zij is aangesteld 

voor pastorale zorg, ondersteuning van de verschillende teams en voor fondsenwerving. 
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Foto links: kerkelijk werkers Claude 
en Corina – op de achterste rij - 
krijgen thuis veel bezoek van ICF-
leden 

 

De takken van de ICF-boom 

3. Interculturele gemeenschap van Afrikanen, Koerden, Latino’s en meer 

ICF is een interculturele kerk en heeft leden en bezoekers van circa 40 verschillende nationaliteiten. In de 

dienst is er doorgaans synchrone vertaling in Koerdisch, Spaans, Roemeens, Arabisch en soms ook andere 

talen. Daarnaast heeft ICF drie bedieningen om specifieke groepen te bereiken en geestelijk op te bouwen: 

onder de Afrikanen, de Koerden en de Spaanstaligen. Het doel is om mensen ruimte te geven om – naast de 

gezamenlijke diensten - op hun eigen manier te bidden en bijbelstudie te doen. Cultuur en taal hebben 

immers grote invloed op hoe mensen bidden, geloven, God prijzen en Bijbel lezen. In dat besef ICF 

stimuleert culturele eigenheid van gelovigen. Tegelijkertijd streeft ICF naar eenheid in diversiteit door zo veel 

mogelijk gezamenlijk op te trekken in de overige activiteiten, en door een goede culturele mix te maken in 

de zondagdienst en de samenstelling van de teams.  

De Koerdische bediening wordt geleid door Home for Kurds (HfK) onder leiding van (ouderling) Faraidoun 

Fouad. Vorig jaar heeft HfK weer veel nieuwe Koerdische mensen bereikt. Een investeerder verwierf eind 

2018 het Bethelkerk-gebouw voor het werk van HfK. Het wordt nu makkelijker om activiteiten te 

organiseren en om voor Koerdische mensen te zorgen die ver buiten Rotterdam wonen. Kerkdiensten in het 

Koerdisch zijn nu wekelijks in de Bethelkerk op zondagmiddag. Ze worden goed bezocht, door 30-40 

mensen. Daarnaast zijn er bijbelstudiegroepen en veel andere activiteiten. In 2018 heeft het leiderschap van 

de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken de Koerdische leider Faraidoun Fouad geëxamineerd. Hij 

heeft nu een preekbevoegdheid en mag ook de doop en avondmaal bedienen. Dat is belangrijk, want het 

vergroot de legitimiteit van Faraidoun buiten de ICF. Daarnaast wordt het werk makkelijker. Veel Koerden 

zijn bang om gedoopt te worden tussen niet-Koerden. Zij kennen de ICF vaak niet goed, maar Faraidoun 

kennen ze wel. Daarnaast is het voor Koerdische gelovigen belangrijk dat zij de sacramenten in de eigen taal 

en cultuur kunnen vieren.  

Op de foto’s hieronder is de Koerdische leider Faraidoun Fouad in actie; links in de Bethelkerk bij het 

avondmaal en rechts bij een doop tijdens een ICF-zondagsdienst samen met Coen Legemaate.  



4 
 

  
 

De Spaanstalige groep, onder leiding van Johan Vilamil uit Colombia, bestaat vooral uit mensen afkomstig uit 

Latijns-Amerika. Deze groep werd in 2018 opgezet, draait goed en is stabiel met circa 10 deelnemers. De 

meeste mensen komen trouw. De focus ligt op discipelschap en Bijbelkennis. De groep heeft een duidelijk 

gereformeerd karakter en ziet zichzelf hierdoor als zeer verschillend ten opzichte van de (talrijke) 

Spaanstalige pinkstergemeentes in Nederland.  

 

 
 
 
Foto rechts: 
Johan Vilamil – links met schort – 
met de groep van Spaanstaligen in 
ICF. Behalve geestelijk voedsel 
bereidt hij ook maaltijden  

 
 

Deelname aan de Africaankse groep is toegenomen, onder leiding van kerkelijk werker Claude 

Mushikangondo. Wekelijks komen 10-15 mensen naar de Prayer and Fellowship bijeenkomst op 

zaterdagmiddag. Vaak komen ze ook bijeen voor verjaardagen of geboorte-feesten. De groep bestaat uit 

ongeveer 40 volwassenen; met name de vrouwen in de groep zijn erg actief. De eenheid groeit en de 

onderlinge betrokkenheid is groot. Wanneer iemand ziek is of gaat trouwen leven de leden erg met elkaar 

mee. In 2018 kwam ook een groep Afrikaanse vrouwen naar ICF die slachtoffer zijn van mensenhandel. Het 

proces van genezing van een getraumatiseerd verleden is lastig maar het helpt de vrouwen om weer liefde 

en onderlinge zorg te ervaren. Eén van de vrouwen heeft in 2018 dooponderwijs ontvangen om in januari 

2019 gedoopt te worden. Zij neemt geregeld andere vrouwen mee. De cultuur in de groep is Afrikaans maar 
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de deelnemers zijn ook vaak van niet-Afrikaanse afkomst omdat de Engelse voertaal het toegankelijk maakt 

voor iedereen. 

 

 

Foto boven: African Ministry-leden vieren samen de 40e verjaardag van een Nigeriaanse zuster 

ICF heeft geen Chinese groep meer zoals voorheen, maar werkt wel samen met de Chinese kerk o.l.v. Anton 

en Lydia Qin. In 2018 werd overwogen om voor de Chinese leden/ bezoekers van ICF iets te organiseren 

maar zij gaven aan dat ze bewust kiezen voor integratie in de bredere (multiculturele) gemeenschap van ICF 

en geen noodzaak zien voor samenkomsten in hun eigen taal.  

 

4. Evangelisatie en outreach-activiteiten 

Hieronder volgt een aantal activiteiten op het terrein van evangelisatie en outreach naar ongelovigen. 

Sommige projecten zijn volledig of deels van ICF; voor andere projecten is ICF niet verantwoordelijk maar 

geeft ICF wel steun, o.a. door betrokkenheid van ICF-leden en de ICF-voorganger. ICF probeert daarnaast 

actief de ervaringen te delen in het netwerk van initiatieven en samenwerking te zoeken.  

House of Light pilotfase in Rotterdam/omgeving Tarwewijk: Sinds september 2018 komen gelovige 

bezoekers van House of Hope (diaconaal project) op zondag bij elkaar voor een laagdrempelige viering o.l.v. 

voorganger Coen Legemaate. Op de eerste bijeenkomst waren 18 bezoekers, waarvan 16 zonder enige 

kerkelijke binding. Sommige mensen zijn nog niet zover dat ze hun leven aan Christus hebben gegeven maar 

bevinden zich duidelijk op de goede weg. De groep deelnemers is langzaamaan gegroeid. Ze vormen steeds 

meer een gemeenschap en beginnen voor elkaar te zorgen. Mensen worden geraakt door de verkondiging 

van het Woord van God, de geloofsgesprekken, de gebeden en de onderlinge liefde. Er wordt aan het begin 

altijd met elkaar gegeten. Na de preek wordt de boodschap in groepjes besproken.  

Hart voor West in Rotterdam-West: dit is het missionaire onderdeel van Thuis in West (TiW), een diaconaal 

project dat werd gestart in 2012. Het project bouwde voort op de leegloop en sluiting van de Christelijke 

Gereformeerde Kerk Rotterdam-West, in 2009. De kleine gemeente die overbleef wilde een presentie 

houden in de wijk. Hart voor West valt onder ICF; medewerkers zijn ICF-leden, en de ICF-voorganger geeft 

advies en coaching. Financieel zijn Thuis in West en Hart voor West onafhankelijk van ICF. TiW richt zich op 

de gemeenschap in de wijk Middelland en organiseert allerlei activiteiten gedurende de week, zoals lessen in 
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de Nederlandse taal, een koffie-ochtend, speelmiddagen, huiswerkbegeleiding etc. In 2018 kreeg Thuis in 

West een nieuw onderkomen met aangrenzende woonruimte voor een leefgemeenschap; dit gaf direct een 

grote impuls aan de activiteiten. In het kader van de outreach door Hart voor West is er nu elke twee weken 

een laagdrempelige viering op zondag o.l.v. buurtpastor Cees van Breugel. Het aantal bezoekers groeit; het 

zijn er nu ongeveer 60. Een groot deel kwam nooit naar een kerk. Een aantal bezoekers heeft een ander 

geloof zoals Islam of Hindoeisme maar zijn zeer geïnteresseerd in Jezus Christus. Hart voor West organiseert 

ook Alpha cursussen, bijbelstudies, een kinderbijbelclub en biedt pastorale hulp aan de individuele 

bezoekers.  

ICF Noord is een nieuwe kerkplant die is opgestart op verzoek van ICF Rotterdam. Het is eigenlijk geen 

onderdeel van ICF Rotterdam, maar ICF beschouwt haar als de kleine zus door haar te steunen waar nodig. 

Het verlangen naar een zusje aan de andere kant van de Maas ontstond doordat de regio waaruit de 

betrokkenen van ICF komen steeds groter wordt. Deze spreiding maakt het moeilijker om dichtbij te 

evangeliseren en onderlinge gemeenschap te beleven. Wanneer er een vergelijkbare kerk in Noord- 

Rotterdam zou zijn, dan hoopt ICF Rotterdam zich meer te kunnen op Zuid en de linker Maasoever. Het doel 

is dat ICF Noord een echte missionaire kerkgemeenschap gaat vormen gericht op de wijk Crooswijk 

(Rotterdam Noord-Oost), met een viering op maat in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde 

Kerk aan de Noordsingel in Rotterdam-Noord. ICF Noord heeft hetzelfde missionaire, multiculturele DNA als 

ICF Rotterdam. Maar de precieze aanpak die past bij deze wijken is nog in ontwikkeling. ICF-voorganger Coen 

Legemaate helpt Fred Kappinga, de pastor van ICF Noord, met advisering en coaching. ICF-leden springen 

soms ook in met praktische hulp.  

 

 
 

 

Foto’s boven: Fred Kappinga in actie; het multiculturele team van ICF Noord tijdens de bevestigingsdienst 

 

Alpha-cursus: ICF organiseert twee keer per jaar een Alpha cursus o.l.v. Martin van Heerde; dit was ook in 

2018 het geval. Door dit Alpha programma werden in 2018 ruim 10 mensen bereikt met het evangelie en 

persoonlijke getuigenissen van gelovigen. Een paar van hen zijn naderhand gedoopt en/of lid geworden van 

ICF. 

Zendelingen vanuit ICF: Twee echtparen zijn formeel door ICF uitgezonden; zij werkten in 2018 nog steeds in 

hun zendingsgebied, respectievelijk Senegal (moslimbevolking) en New York (onder orthodoxe joden). 
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Daarnaast zijn er geregeld ICF-leden die zelf het initiatief nemen om op zendingsmissie te gaan. Dit gebeurde 

ook in 2018. Ook al is er dan geen formeel ICF-mandaat zij hebben wel ICF-leden in hun achterban. 

 

5.  Organisatiestructuur voor een gestroomlijnde boom 

ICF bracht in 2017 -2018 meer structuur aan in de eigen organisatie. De kerkenraad bestaande uit 4 

ouderlingen, 4 diakenen en de voorganger, besteedde in het verleden relatief veel tijd aan operationele 

zaken. Een nieuwe gestroomlijnde organisatie werd daarom uitgewerkt. Stafleden (coördinatoren) zijn 

aangesteld die circa 25 verschillende teams aansturen en ondersteunen, zoals kinderwerk, keukenteam, 

fixit-team, sound-, beamer en muziekteams, welkomstteam etc. De kerkenraad heeft op deze manier meer 

tijd voor het bespreken van geloofszaken, visie-ontwikkeling, en leiderschapskwesties zoals de aanstelling 

van de kerkelijk werkers. Dit maakt het mogelijk om verder te groeien zonder vast te lopen in de praktijk. In 

2018 breidde het aantal activiteiten verder uit, gedragen door actieve participatie van (nieuwe) leden. Zo 

maakte het ICF-kerkkoor een come-back. De Home Groups (d.w.z. de groepen voor bijbelstudie en 

fellowship door de week) werden geherstructureerd waar dat nodig was. We zijn dankbaar dat de deelname 

aan deze toegankelijke groepen stabiel is en zelfs iets toeneemt. Ruim 120 ICF-leden/bezoekers doen mee 

aan een Home Group. Over het algemeen is de participatie van ICF-leden goed. Het blijft wel een uitdaging 

om de taken eerlijk te verdelen.  

 

6. Diaconie 

ICF is blij dat het haar leden en bezoekers die door moeilijke tijden gaan, kan helpen met praktische en 

financiële hulp. De diaconie weet zich erg gezegend door de werking van God die zichtbaar is in de levens 

van deze mensen. In het afgelopen jaar zagen de diakenen een aantal van hen op eigen benen gaan staan; 

ook kreeg een aantal van hen een verblijfsvergunning. In 2018 werd de diaconie ruimschoots ondersteund 

door de gemeente (zie financieel jaarverslag voor meer details). Verder is ICF dankbaar voor de solidariteit 

en bijdrage van de CGK-gemeente Oud-Bijerland. In december gaf deze gemeente 45 kerstpakketten om uit 

te delen. 

 

Voor meer informatie over het wel wee van ICF: schrijf naar pastor@icfrotterdam.nl of naar 

churchworkers@icfrotterdam.nl 
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