Jaarverslag
ICF 2020
Inleiding
Het jaar 2020 was niet makkelijk voor ICF, zoals voor de meeste kerkgemeenschappen het geval was.
Ondanks corona is er veel om dankbaar te zijn.

1. Groei aan de stam van ICF en verdriet om drie sterfgevallen
We mochten als gemeente in 2020 negen nieuwe baby’s verwelkomen waar we heel dankbaar voor
zijn. Daarnaast werden er 17 volwassenen lid, uit 13 verschillende landen; en een aantal van hen
brachten kinderen mee. Dit jaar was het aantal nieuwe leden lager dan in voorgaande jaren,
mogelijk een gevolg van corona waardoor het binnenlopen en proeven aan ICF voor minder mensen
een optie was. Er waren 6 leden die zich formeel uitschreven, nadat ze al jaren niet meer in ICF
kwamen. Ook waren er ruim 20 leden die verhuisden of uit beeld raakten. Per december 2020 telde
ICF 207 belijdende leden; 64
doopleden (meest kinderen); 16
donateurs en gastleden en 109
kinderen die niet gedoopt zijn maar
meestal wel opgedragen. In totaal
396 leden inclusief kinderen.
Daarnaast heeft ICF circa 100 vaste
bezoekers, waarvan een deel niet is
geregistreerd. De jaarvergadering
vond pas in het najaar plaats, via
Zoom. Zie foto links.
ICF heeft zelden te maken met overlijden van leden of bezoekers. Dit is een zegen van het hebben
van een relatief jonge gemeente, waarbij er maar 3 % boven de 60 is. Helaas kreeg de gemeente te
maken met drie tragische overlijdensgevallen in 2020. Een vrouw van 43, moeder van 3 kinderen viel
plots weg en liet een groot gat achter. Een man van 47, vader van 3 kleine kinderen stierf na een
kort ziekbed, wat eveneens een enorme schok was. Het was een groot verlies, omdat de
nabestaanden er niet op waren voorbereid en de kinderen nog zo jong zijn. Het was moeilijk voor de
gemeente om mee te leven
door de corona beperkingen.
Het derde sterfgeval betrof
een man van 73 die al lange
tijd ziek was en in een paar
maanden snel achteruitging.
We mochten er getuige van
zijn dat God hem bijstond en
hielp. In 2020 konden we als
ICF 7 baby’s dopen, zie foto,
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en 1 volwassen man. Daarnaast doopte Ds Legemaate ook twee vrouwen, waarvan 1 met haar zoon
van 10, die deel uitmaken van de ICF kerkplant House of Light (zie hieronder), een
samenwerkingsverband met Protestantse Gemeente Rotterdam Zuid en House of Hope. Daarnaast
werden 4 baby’s opgedragen en deden 8 jongeren belijdenis. Op de foto’s: 1 tiener en 2
jongvolwassenen tijdens de belijdenis; ook 1 jongeman uit een Hindoestaanse familie werd gedoopt

2. Impact van corona op ICF
We kunnen niet over 2020 verslag doen zonder het over corona te hebben. Op 15 maart had ICF zijn
laatste gewone dienst. De week erna werd deelname sterk beperkt. Gelukkig konden de diensten
gelivestreamd worden en iedereen deed zijn best om zich aan te passen. Na de livestream konden
mensen via zoom toch de gebruikelijke ‘fellowship’ momenten beleven. De animo werd hiervoor al
snel minder. Met het mooie weer in de periode juni – september kon ICF gelukkig terecht op het
schoolplein en hadden mensen de keuze om te komen of de livestream te kijken. Toen de tweede
golf zich aandiende vielen we weer terug op beperkende maatregelen. De cijfers van de livestream
lieten zien dat veel mensen moe waren van alleen maar onlinecontact. Toch heeft het wel iets
opgeleverd wat we anders niet zouden meemaken. Sommige kijkers zouden anders niet naar ICF
komen en kregen op deze manier geestelijk voedsel en een gevoel van ‘erbij’ horen.
De coronasituatie heeft het belang laten zien van kleine groepen om het gevoel van erbij horen vast
te houden. Verschillende malen werden leden en bezoekers opgeroepen om lid te worden van een
huisgroep of een andere groep. Dit had een zeer beperkt effect. Tevens werd gepoogd om bezoekers
(de niet-leden die wel geregeld komen) beter in beeld te brengen en te registeren om hen zo te
kunnen bereiken met gerichte outreach; dit leverde helaas weinig op. Ook de inspanningen om
mensen die alleen wonen meer bij elkaar te brengen, hadden maar beperkt effect. Het was een jaar
met vallen en opstaan in onze pogingen om de gemeenschap bij elkaar te houden. Het is verdrietig
dat de coronasituatie er voor sommige mensen toe heeft geleid dat ze de aansluiting met de
gemeente verloren. In een interculturele kerk is de onderlinge ontmoeting nog belangrijker dan in
een andere context: als je die ander niet ontmoet, is de verleiding des te sterker om genoegen te
nemen met een digitale dienst van een kerk uit je eigen cultuurgroep. Sommige mensen gaven aan
dat ze het gevoel hadden niet meer gezien te worden. De intentie van ICF was niettemin om te
voorkomen dat mensen uit beeld raakten. Op verschillende momenten, vooral rond de feestdagen,
werden outreach acties georganiseerd, met bloemen, gebak, kerststollen. Dit heeft bijgedragen aan
de cohesie, maar kon niet verhinderen dat het gemeenschapsgevoel een deuk heeft opgelopen in
2020.
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Aan de andere kant heeft de coronasituatie ook moois gebracht. Kerkdiensten met kleine groepen
hadden als voordeel dat er meer onderling contact was, en nieuwe bezoekers hoefden zich niet
verloren te voelen in de grote menigte. Ondanks alle beperkingen werden ook de livestreams
gebruikt om mensen op te bouwen in geloof. Oud-leden van over de hele wereld sloten weer aan bij
de diensten. Ook ontstonden er nieuwe contacten via youtube. Een man vertelde via de livestream
tot geloof te zijn gekomen en later verzocht hij via e-mail om gedoopt te worden. Het aantal kijkers
naar de livestream bleef, vergeleken met andere kerken, hoog. Alleen de Heer weet wat de vrucht
daarvan geweest is. Wij wandelen hierin in geloof en niet in aanschouwen.

De buitendiensten in de zomer waren een zegen. Sommige teams, zoals het fixit en het
beveiligingsteam, hebben fantastische prestaties laten zien door toegewijde inzet. Zie foto
hierboven: meer dan honderd stoelen gingen iedere week naar buiten en naar binnen. Veel ICF’ers
hebben uren van hun tijd opgeofferd om de diensten online te krijgen. Videofilmpjes zijn inmiddels
een gebruikelijk onderdeel om de kerkdienst verrijken. En de voorganger heeft veel van zijn
computervaardigheden kunnen inzetten.
Het kinderwerkteam heeft ook een buitengewone prestatie geleverd in 2020. Tijdens de coronatijd
bleef het kinderwerk doorgaan. Eerst via filmpjes en knutselwerk. Tijdens de tweede golf konden
ouders hun kinderen bij de deur afleveren op zondagochtend. Op deze manier konden ouders rustig
de livestream bekijken en hadden de kinderen een goede tijd in hun club. Naar schatting komen 80
kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar geregeld naar de kinderclubs. In 2020 kwamen er gemiddeld
40-50 (check) kinderen per zondag naar de verschillende clubs. Een uitdaging is om genoeg
kinderwerkers te vinden, want met twee werkers per club voor 4 clubs zijn er meer dan 30 mensen
nodig, uitgaande van 1 x per maand ‘dienst’.

3. Diaconie
Het team van diakenen had een druk jaar en werd in oktober uitgebreid van 4 naar 5 diakenen. In
2020 werden door de diaconie negen mensen structureel en + 12 mensen op meer incidentele basis
ondersteund. De structurele steun was vooral aan ongedocumenteerde (vaste) bezoekers van onze
gemeente. De steun bestond onder andere uit het (tijdelijk) betalen van reiskosten, woonvoorzieningen, medische- en/of juridische kosten die niet vergoed of verhaald konden worden.
Incidentele steun bestond onder andere uit verhuiskosten, uitvaartkosten, woonlasten en
wooninrichting. Tijdens de lockdown werd meegewerkt aan het rondbrengen van (door Unilever
gesponsorde) pakketten aan 7000 kwetsbare gezinnen in Rotterdam, waaronder verschillende
gemeenteleden.
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Foto links: Nuno en Joseph maken pakketten klaar.
Verder werd actief contact onderhouden met
ongedocumenteerde bezoekers zodat zij geestelijke en
financiële bijstand konden ontvangen. Blijdschap was er
om het feit dat twee reguliere bezoekers een
verblijfsvergunning kregen en een woning kregen
toegewezen waardoor de hulp vanuit de diaconie niet
meer nodig was. Diakenen onderhielden contact met
zendelingen en leverde een bijdrage aan de diaconale
noden die soms opkwamen. Verder kon de diaconie
enkele malen giften overmaken voor projecten van
nood- en ontwikkelingshulp in Peru, Pakistan en
Senegal. Diakenen werkten afgelopen jaar samen met
hulpverleningsorganisaties in en om Rotterdam zoals
Leger des Heils, Stichting Ontmoeting en Stichting ROS. Twee gezinnen konden worden gekoppeld
aan “Schuldhulpmaatje”. De diaconie heeft ook grote hoeveelheden kleding en speelgoed in
ontvangst genomen en verdeeld. Een deel werd doorgegeven aan een organisatie die zich
bezighoudt met de opvang van (tijdelijk) dakloze gezinnen. De diaconie ging ondanks de lockdown
door met het distribueren van brood: 6 á 7 vrijwilligers brachten dit wekelijks rond. Dit gaf een
mooie aanleiding om contact te onderhouden met mensen. Zo had de diaconie-broodronde ook een
belangrijke sociale functie. Voor het vierde jaar op rij ontving de diaconie kerstpakketten (55) van de
CGK-zusterkerk in Oud Beijerland. De pakketten werden grotendeels uitgedeeld aan mensen die niet
gewend zijn kerstpakketten te ontvangen. Verder kwamen diakenen met hulp van gemeenteleden
in actie met verhuizingen en kluswerk. Op de foto: bij de verhuizing van een Chinese zus, zette diaken
Bas zich helemaal in met hulp van drie sterke ICF-broers

4. Huwelijkscursus
In ICF hebben we geregeld te maken met echtparen met spanningen in hun huwelijk. In onze visie
zouden relatieproblemen bespreekbaar moeten zijn. Het is echter voor veel mensen een brug te ver
om hierover openheid te geven. Vaak komen problemen pas aan het licht als het te laat is, en het
voornemen tot echtscheiding er al is. In 2020 heeft ICF ingezet op meer aandacht voor huwelijken,
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door in de preken hierop in te gaan, en door het organiseren van de Alpha Marriage Course. Deze
welbekende cursus was al jarenlang niet meer aangeboden in ICF. Aanvankelijk was er weinig animo
voor de cursus. Nadat werd aangekondigd dat de cursus online ging én de voorganger en zijn vrouw
ook meededen, liepen de aanmeldingen binnen. In totaal deden 13 echtparen mee. Doorgaans
waren de vrouwen sneller te porren voor deelname en hadden de mannen wat meer bedenkingen.
Achteraf waren de mannen zo mogelijk nog enthousiaster dan de vrouwen. Twee broers zeiden hoe
geweldig ze het programma vonden, dat hen de ruimte gaf om over dingen te praten met hun vrouw
die anders nooit aan de orde zouden komen. Het voornemen is om de marriage course regelmatig
aan te bieden, en bij te plussen met extra relatiethema’s en Bijbels onderwijs over het huwelijk. Op
de foto hieronder: afsluitend diner met blije echtparen die deelnamen aan de marriage course 2020

5. Jeugdwerk onder tieners van ICF en Meer dan Beverwaard
De jeugdclub groeide de afgelopen jaren en er is groot enthousiasme onder de tieners om mee te
doen. Tegelijkertijd kwam de behoefte aan het licht om
met tieners in gesprek te gaan over hun persoonlijke
nood. Bij een groot aantal tieners is er
gezinsproblematiek; anderen hebben te maken met meer
persoonlijke uitdagingen. Al sinds ruime tijd bestond
daarom het verlangen in het jeugdteam om meer
pastorale aandacht te kunnen geven aan de jeugd.
Daarnaast was er ook vraag naar meer activiteiten naast
de Bijbelstudie. ICF heeft daarom besloten om vanaf
september 2020 extra middelen te investeren in het
jeugdwerk, en 8 uur betaalde inzet op te nemen op de
begroting. Twee jeugdwerkers, man en vrouw, werken
ieder maximaal 4 uur per week bovenop hun vrijwillige
inzet. Zij onderhouden systematisch contact met alle
tieners die in ICF en Meer dan Beverwaard bekend zijn en
geven follow up als er behoefte is aan persoonlijke
aandacht en pastorale begeleiding. De frequentie van
jeugdclubbijeenkomsten ging omhoog, het aantal tieners dat deelnam steeg. Het jeugdkamp kon
door corona niet doorgaan maar de ontbijtjes aan de deur waren een goed alternatief. Het team van
jeugdwerkers heeft met dit soort outreach-momenten ook meer contact gekregen met de ouders
van de tieners. Zij hebben een belangrijke rol in het stimuleren van hun kinderen om naar de
jeugdclub te gaan. Er zijn overigens ook tieners die met hun vrienden meekomen, zonder dat hun
ouders lid zijn van ICF of Meer dan Beverwaard. De jeugdclub staat open voor tieners ‘van buiten’ en
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heeft daarmee ook een missionaire functie. We zijn blij dat de ICF-jeugd nu beter ondersteund
wordt en dat de jeugdclub zo goed draait. We zijn ook erg dankbaar dat sommige tieners die
voorheen niet meededen, nu in beeld zijn en meedoen. Naast de financiële bijdragen van Meer dan
Beverwaard, rekenen we vanaf 2021 deels op externe fondsen voor financiering van het jeugdwerk.
De inzet is dat de ouders het jeugdwerk ook genereus steunen en zo de investering helpen dragen.
6. Takken van de ICF-boom
House of Light kerkplant
De ICF-kerkplant in de Tarwewijk, House of Light, stond in 2020 voor de uitdaging om de
gemeenschap verder op te bouwen terwijl de bijeenkomsten voor een groot deel niet door konden
gaan vanwege corona. De zondagsbijeenkomsten zijn kleinschalig en informeel van aard. Normaal
kwamen zo’n 25 mensen bijeen in House of Hope, maar dat was niet mogelijk in coronatijd. De
deelnemers komen niet alleen voor Bijbels onderwijs en bezinning maar ook voor elkaar. Ze vinden
het fijn om bij een groep te horen. Zoomsessies bleken echter geen goede oplossing te zijn; veel
mensen haakten af. Het groepsgevoel kwam onder grote druk te staan door de coronamaatregelen.
Het pioniersteam van de kerkplant heeft daarom ingezet op meer outreach en persoonlijke
contacten. Toch is er eigenlijk geen goed alternatief voor het bijeen zijn als gemeenschap. Het
kinderwerk kon redelijk door gaan, met een groep van ongeveer 12 kinderen. Mooie momenten
waren een dagje uit naar het strand, en 2-aan-2 bezoekjes bij eenzame mensen in de wijk.
Hoogtepunt van House of Light was de doop van 2
vrouwen, een met haar zoontje van 10, die begin
juli plaatsvond. In beide gevallen gaat het om
vrouwen die veel naars hebben meegemaakt, de
nodige trauma’s hebben maar duidelijk een nieuw
leven zijn begonnen met Gods genadekracht. Kijk
naar de getuigenis van een van de dopelingen:
https://tinyurl.com/BaptismHoLi
House of Light wordt genereus ondersteund door
de Protestantse Kerk Nederland en externe
financiers, waar we heel dankbaar voor zijn. Op de
foto: drie kinderen met sterretjes tijdens
Kerstfeest, met Ds Davelaar van Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid in de achtergrond en
Elsbeth Hubach van House of Hope.

ICF Noord
Het kleine zusje van ICF Rotterdam-Zuid is ICF Rotterdam-Noord, o.l.v. Fred Kappinga. Ze is nu 2 jaar
onderweg en de gemeenschap groeit in soliditeit en kwaliteit. De groep is nog klein; de plant is nog
kwetsbaar. De kleinschaligheid heeft wel als voordeel dat de groep in coronatijd makkelijk kon
uitwijken naar het Kralingse Bos en naar Zoom; en dat er een stevige onderlinge band is. Het
leiderschapsteam is zeer divers en werd eind 2020 versterkt met een jonge vrouw uit Curaçao. De
deelnemers hebben voor 85 % een niet-Nederlandse achtergrond. In 2020 kregen vier mensen
dooponderwijs (die in 2021 gedoopt werden) en werd er Bijbel gelezen met mensen uit
moslimlanden. De diensten zijn nu in de Feisser-kapel aan de Proveniersstraat (direct achter
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Rotterdam Centraal Station), en worden gemiddeld door zo’n 30 mensen bezocht. ICF Rotterdam
Noord ontvangt ondersteuning van ICF in de vorm van mentorship door Ds Legemaate. Er is geregeld
uitwisseling met ICF Noord, vooral rond organisatorische zaken. Sommige ICF-leden bezoeken (ook)
de ICF Noord diensten omdat ze dichtbij het centrum van Rotterdam wonen. Op de foto: blije
gezichten in ICF Noord; doop in de Kralingse Plas voorjaar 2021

Home for Kurds (HfK)
Het werk onder de Koerden breidt zich ieder jaar verder uit. Het vindt niet alleen plaats in
Rotterdam, in de Bethelkerk, maar ook in Koerdistan en in toenemende mate online. De
facebookpagina’s in de Koerdische dialecten hadden maar liefst 175.000 volgers wereldwijd. De
diensten die via Facebook worden gelivestreamd worden gemiddeld door 40.000 mensen gevolgd;
bij speciale vieringen wel door 75.000 mensen! De Jezusfilm en het gebed tegen corona vormden
populair onlinemateriaal met tienduizenden views. HfK produceert zelf veel materiaal, zoals
Bijbelverhalen met uitleg, discipelschap-lessen en aanbiddingsliederen. In Koerdistan werden in
2020 6000 SD-geheugenkaarten uitgedeeld. Daarnaast ging in 2020 de verspreiding door van
‘gewone’ boeken en Bijbels: ruim 34.000 in verschillende delen van Koerdistan. HfK ondersteunt 50
huisgroepen in Iraaks en Iraans Koerdistan, online, telefonische en waar mogelijk via persoonlijke
bezoeken. Het HfK leiderschap bestaat nu uit twee teams: 18 leden in het Koerdische team, en 5
leden in het Nederlandse team.
Het werk in Rotterdam werd uiteraard ook geraakt door de coronasituatie. Toch werden buiten de
coronagolven om circa 30 bezoekers per week ontvangen (vaak 1-op-1) voor pastorale zorg,
Bijbelonderwijs, gebed en rust&bezinning. Het verhaal van Sheno en Hama laat zien in wat voor
impact Home for Kurds heeft op Koerdische
vluchtelingen in Nederland.
“Met hun drie jonge kinderen hadden Sheno en Hama
uiteindelijk toch de vlucht naar Europa ondernomen. Ze
zagen geen hoop meer in hun eigen land; ze waren moe
van de onderdrukking en tegenslagen. Maar met de reis
kwamen ook nieuwe moeilijkheden; hun tweede kind
wilde niet meer gaan slapen, hij werd elke nacht
overvallen door nachtmerries over de grote
zee. Doodmoe en verdrietig kwamen ze aan in het
Koerdische huis. In het vluchtelingenkamp hadden ze een
van onze medewerkers ontmoet en zij had hen
uitgenodigd. Ze voelden dat het goed was; dat de
bezoekster vrede meebracht. In het Koerdische huis
legden we hen het evangelie uit. Het moment dat ze zich
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over gaven aan Jezus ervoeren ze Zijn oneindige liefde en vrede. Door gebed werd hun zoontje bevrijd van zijn
nachtmerries. Dit gezin ontving nieuw leven en nieuwe hoop.”

Circa 60 mensen deden mee met de jaarlijkse HfK-conferentie, begin maart. In Rotterdam werden
twee mensen gedoopt; in Koerdistan 34, plus tientallen die niet bekend wilden worden in verband
met hun veiligheid. De kerkdiensten op zondag waren in 2020 online te volgen tussen maart en juli;
daarna kon de groep van 30 vaste bezoekers naar de dienst komen. De diensten worden geleid door
pastor Faraidoun Fouad met hulp van drie andere leiders. Verschillende ICF-leden ondersteunen
Home for Kurds, door mee te draaien in het bestuur, het team en te helpen bij activiteiten.
Faraidoun’s rol als oudste in de ICF-kerkenraad werd in 2020 omgezet naar oudste met een speciale
missie onder de Koerden. Meer informatie is te vinden op: homeforkurds.nl.
Spanish Ministry
De groep van circa 15 Spaanstaligen konden veel minder vaak samen komen door corona en ging via
zoom verder. De deelname nam in 2020 wat af; de groepscohesie was minder geworden. Het lijkt
erop dat de groep in een transitie zit naar nieuw leiderschap, en op zoek is naar nieuw elan.
African Ministry
De groep van Afrikaanse leden en bezoekers in ICF komen trouw bij elkaar op zaterdagmiddag.
Normaal zijn er op een gemiddelde zaterdag 10 tot 15 deelnemers, en de groep bestaat uit ongeveer
35 mensen. Tijdens de eerste coronagolf ging de groep vrij soepel over op Zoom. Het scheelt dat de
meeste deelnemers vrij jong zijn en gewend om te videobellen. Helaas kon door de coronasituatie
geen Paasbarbeque worden georganiseerd en viel de zomerbarbeque op een regenachtige dag.
Desondanks is de groepscohesie groot. De groep o.l.v. kerkelijke werker Claude Mushikangondo
bestaat deels uit
oudgedienden die al meer
dan 15 jaar meedraaien, en
uit relatief nieuwe mensen.
Foto rechts: Claude preekt
geregeld in ICF. Wat opvalt
is de passie waarmee de
groep Afrikanen bidt en
God aanbidt. Ze hebben
een Godsvertrouwen dat
gegroeid is door ervaring.
We zien dan ook veel
gebedsverhoringen! Fatou,
één van de kernleden
afkomstig uit Senegal, kon terug naar Rotterdam komen na een jaar in AZC Weert te hebben
gewoond. Een zus zonder status kon tegen de verwachting in een operatie krijgen met drie
maanden revalidatie. Een andere vrouw ontving haar verblijfsvergunning op een wonderbaarlijke
wijze, nadat de IND haar dossier was kwijtgeraakt. De Afrikaanse groep is sinds 2020 extra goed
vertegenwoordigd in de kerkenraad, met twee oudsten uit Nigeria en Ivoorkust, en een diaken uit
Nigeria.
Alpha cursus
De Alpha cursus begon begin maart 2020 met de gebruikelijke frisse moed en een heerlijke maaltijd.
Door corona werd het programma helaas stilgelegd. Na de zomer werd, op advies van Alpha
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Nederland, voor het eerst een online-Alpha cursus aangeboden. Dit betekende dat sommige
belangstellenden zich niet aanmeldden. De 6 deelnemers die dat wel deden vonden de online versie
prima. Het Alpha team was tevreden met deze oplossing en probeerde de nadelen te ondervangen.
Het persoonlijke contact is toch minder online, en dit heeft een impact op wat het Alpha team kan
overdragen. Van de 6 deelnemers is 1 tot geloof gekomen en ICF-lid geworden. Ook werd een
deelnemer genezen van negatieve gedachten en ervoeren de andere deelnemers dat ze dichter bij
God zijn gekomen. Op de foto: Alpha teamleden Raj en Leonie (rechts) verzorgen samen met Claude
en Corina de worship online

Hart voor West
Voor Hart voor West was 2020 een veelbewogen jaar. Met alle ups-and-downs groeide de
geloofsgemeenschap in onderlinge verbondenheid. De pastorale poot van het diaconale centrum
Thuis in West (Robert Fruinstraat) biedt normaal gesproken een groot scala aan activiteiten: jeugden kinderwerk, Bijbelstudie, huisgroepen, gebedsbijeenkomsten en pastoraat. Veel activiteiten
konden helaas niet doorgaan zoals gepland; er moest veel worden geïmproviseerd. De wekelijkse
bijeenkomst op zondag kreeg verschillende vormen, eerst met video, zoom en later via de
livestraam. De gezamenlijke ‘Eat and Meet’ op woensdag kon niet doorgaan als groep en
verspreidde zich over de huizen van bezoekers. Ook voor de Paasviering werd een alternatief
gevonden door high tea te houden bij bezoekers thuis. Meer dan anders werd in 2020 veel aan 1-op1 outreach en begeleiding gedaan. Hart voor West leunt op een leefgemeenschap van betrokken 22
bewoners; dit zijn vrijwilligers en medewerkers van Thuis in West. Verder zijn er circa 20 omwoners
in de wijk die het werk helpen dragen. Daarnaast is er in het complex aan de Robert Fruinstraat een
appartement gereserveerd voor ‘meewoners’. Dat zijn mensen die tijdelijk worden opgevangen met
onderdak, meedraaien in de leefgemeenschap en begeleiding krijgen. In 2020 konden 8 mensen op
deze manier worden geholpen. Naast de coronasituatie kreeg Hart voor West met andere
teleurstellingen te maken. Er waren twee sterfgevallen onder de trouwe bezoekers, onder andere de
eerste dopeling van hart voor West. Dit was een grote klap voor de gemeenschap. Toch bracht 2020
ook veel moois: het bezoek van Koningin Maxima was een enorme opsteker. Ze was naast het
diaconale werk van Thuis in West erg geïnteresseerd in het concept van de leefgemeenschap die het
werk in de Middellandwijk mogelijk maakt. Een ander hoogtepunt bij Hart voor West betrof de
getuigenissen van drie bezoekers over het werk dat God in hun hart is begonnen. Twee van hen
verlangen ernaar gedoopt te worden, de derde volgt belijdeniscatechese. Voor pastor Cees van
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Breugel wordt sacramentsbevoegdheid aangevraagd. Op de foto hieronder: de eerste zondagsviering
van Hart voor West

7. Slot
Het was een veelbewogen jaar voor ICF Rotterdam. Dit verslag geeft een indruk van de hoofdlijnen
maar biedt zeker geen volledig overzicht van alle activiteiten. Er gebeurt uiteraard nog veel meer in
ICF Rotterdam, bij de Home Groups, het koor, het gebedsteam, de worshipavonden, de
muziekteams en op terreinen van pastoraal werk, onderlinge fellowship, discipelschap en
persoonlijke groei. Voor meer informatie schrijf naar churchworkers@icfrotterdam.nl of kijk op de
website icfrotterdam.nl.
------
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