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Jaarverslag  

ICF 2021  

 

Inleiding 

In het jaar 2021 stonden ontwikkelingen in ICF nog steeds in het licht van de coronamaatregelen en -impact. 

Veel hard werk werd verzet door de teams die betrokken waren bij de zondagdiensten. Achter de schermen 

werkten talloze mensen aan de minder zichtbare zaken. Home-group leiders onderhielden bijvoorbeeld 

contacten met leden die buiten beeld dreigden te raken. Een aantal keren vonden voorbereidingen plaats 

voor nieuwe activiteiten die vervolgens uitgesteld moesten worden vanwege corona. Enerzijds dus een 

moeilijk jaar; anderzijds zijn er vruchten te zien en groeien de takken door.  

1. De stam van ICF 

‘Aan de stam’ van ICF mochten we in 2021 twaalf nieuwe baby’s verwelkomen waar we heel dankbaar voor 

zijn. Daarnaast kreeg ICF 8 nieuwe (volwassen) leden uit 6 verschillende landen; een aantal van hen bracht 

kinderen mee. Het aantal nieuwe leden was (fors) lager dan in voorgaande jaren, en dit had te maken met 

de coronamaatregelen waardoor het binnenlopen en proeven aan ICF voor minder mensen een optie was. 

We zagen helaas ook tientallen mensen die meer dan een jaar geen betrokkenheid hadden bij ICF; dit 

ondanks brede pogingen om contact te onderhouden. Daarnaast was er uitstroom van negen families die 

verhuisden of naar een andere kerk overgingen. Per december 2021 telde ICF 209 belijdende leden, 53 

gedoopte kinderen en 90 kinderen die niet gedoopt zijn maar meestal wel opgedragen. Daarnaast zijn er 80 

geregistreerde vaste bezoekers plus een onbekend aantal niet geregistreerde bezoekers. Het verloop in ICF is 

vrij hoog en het is een uitdaging om de database actueel te houden. De oude database (kerklid.nl) hield op 

te bestaan waarna ICF overging naar een ander systeem, Church Center waardoor interactie met leden en 

bezoekers hopelijk makkelijker gaat.  

Zomer 2021 kreeg ICF te maken met het overlijden van twee bezoekers. Magdalena Trybulec, echtgenote 

van Mathias Aboussah, overleed plots op 36-jarige leeftijd en liet een zoontje van 2 jaar achter. Pastor Coen 

Legemaate leidde de uitvaart die Poolse en Afrikaanse elementen samenbracht. Een andere, oudere, 

bezoeker kwam te overlijden; in dit geval stond de familie geen kerkelijk uitvaart toe. 

In 2021 werden 3 volwassenen en 4 baby’s gedoopt. Dit is minder dan anders, omdat het door de 

coronamaatregelen niet mogelijk was om diensten met veel bezoekers te organiseren. Drie jongvolwassenen 

deden belijdenis. Zes jonge stellen trouwden in 2021 en een aantal verhuisde en verliet ICF.   
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2. Impact van corona op ICF 

In 2021 waren er geen ‘gewone’ diensten; alles stond in het teken van coronamaatregelen. In de zomer 

konden we gelukkig weer buiten dienst houden. Het alfabet-systeem zorgde ervoor dat de zaal buiten de 

zomermaanden niet te vol zat. De dienst werd veel via de livestream meebeleefd. Het liefst hadden we 

iedereen weer terug in de kerkzaal, omdat het gevoel van verbondenheid onder druk stond. Om zoveel 

mogelijk mensen te kunnen verwelkomen op zondag, schakelden we eind 2021 over naar dubbele diensten. 

Dit vergde veel extra inspanning. Verschillende teams hebben dubbele inzet geleverd en dat vroeg van de 

teamleden vaak persoonlijk offers. Naar schatting zijn er duizenden extra vrijwillige mensuren geofferd om 

door te kunnen gaan. Daar zijn we heel dankbaar voor. De coronasituatie heeft niet alleen de kerk als 

collectief maar ook de individuele levens geraakt, voor de een meer dan de ander. We zagen nood bij 

mensen die worstelden met angst, eenzaamheid, onrust, frustratie. Daarom kwamen thema’s als 

bezorgdheid, wachten, volhouden en onderlinge bemoediging terug in de prediking. Voorjaar 2021 

organiseerde ICF zoomsessies over het coronavaccin met twee artsen uit ICF, in een poging om vragen en 

zorgen van mensen te beantwoorden. De inzet was ook om in dialoog ruimte te geven aan verschillende 

meningen en zo polarisatie te voorkomen. Ondanks de pogingen om ieders positie te respecteren was er 

soms wel sprake van frictie.  

3. Diaconie 

De diaconie van ICF gaf afgelopen jaar ruim 27.000 euro uit aan kosten voor levensonderhoud, medische 

kosten, juridische kosten, reiskosten, (gemeentelijke) belastingen, energie en inventaris. Daarnaast werd uit 

de diaconale kas (naast de ontvangsten van de speciale collecte) een aanzienlijke bijdrage betaald aan 

begrafeniskosten en aan kosten ten behoeve van gezinshereniging. De diakenen ondersteunen op deze 

manier tientallen mensen uit ICF. Het gaat vrijwel altijd om tijdelijke steun. Daarnaast heeft het team van 

diakenen zich weer ingezet voor inzameling en distributie van brood op zondag, kleding en huisraad. En zoals 

voorgaande jaren werden via de diakenen tientallen kerstpakketten uitgedeeld aan mensen die iets extra’s 

verdienden. De diaconie heeft in 2021 ook bijdragen gegeven, circa 5000 euro, aan de zeven zendelingen 

van ICF, grotendeels door extra collectes.  

4. Sterke families: ouders, kinderen & jeugd 

Afgelopen jaar bouwden we verder op de activiteiten gericht op gezonde huwelijken. We herhaalden de 

Alpha marriage cursus en verrijkten dit programma met Bijbels onderwijs en een gesprek over man/vrouw-

verschillen. Er deden 7 echtparen mee. De interactie was heel levendig en na afloop vroegen de deelnemers 

om vervolgactiviteiten.  

Het plan was om ook ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Een klein team van 

betrokken moeders kwam tot stand dat nadacht over welke activiteiten ICF wil organiseren. De moeders 

deden een onderzoekje onder circa 20 ouders waaruit bleek dat de behoeften erg uiteenliepen. 

Geloofsopvoeding is het onderwerp 

waar vrijwel alle ouders mee 

worstelen. Gezinnen met jonge 

kinderen hebben het helaas 

superdruk en de aanpak werd 

daarom ‘uitgesmeerd’. Voordat 

activiteiten kunnen worden gepland 

is er aandacht nodig voor 

ouderschap en meer verbinding 

tussen ouders. Eerst kwamen de 

vaders aan de beurt: een 
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zomerbarbecue bracht 25 vaders samen met een deel van hun kinderen. Na de zomer hielden ruim 30 

moeders een ‘high tea’ en wisselden ervaringen uit. De workshop ‘bidden met kinderen’ die in het najaar 

gepland was moest helaas worden uitgesteld in verband met coronamaatregelen. Door het samen plannen 

en nadenken ontstonden al mooie verbindingen tussen ouders. We zagen een aantal moeders uit niet-

Westerse culturen sparren met Nederlandse moeders over opvoednormen en de cultuur op Nederlandse 

scholen. Op de foto: Willianne van den Berg (links) organiseerde de high tea met circa 30 moeders en hun 

kinderen.  

Het kinderwerk in ICF is erg belangrijk voor de sterke stam van de gemeente. Dit is de plek waar kinderen op 

hun eigen niveau God leren kennen. ICF is gezegend met veel kinderen (circa 80) in de leeftijd tussen 4 en 

11, en met de enorme inzet van ruim 30 kinderwerkers. Zij zijn allemaal enthousiast en delen in volle 

overtuiging en met veel liefde het evangelie met de kinderen. Zij leven ook het christelijke leven voor en 

praten hierover in de vier clubs: Josia voor groep 1,2; Ruth voor groep 3,4; Esther voor groep 5,6 en Gideon 

voor groep 7 en 8. Het bleef ook in 2021 lastig om voldoende ervaren kinderwerkers te krijgen, en soms 

vielen clubbijeenkomsten uit doordat het rooster niet gevuld kon worden.  

Normaal gesproken komen de kinderwerkers 1 x per jaar samen maar dit lukte niet vanwege de 

coronamaatregelen. Een uitdaging voor de kinderwerkers is de gebrokenheid in gezinnen, wat kan leiden tot 

gedragsproblemen bij kinderen. Bij circa een-derde is er sprake van 1-oudergezinnen, ouders die gescheiden 

zijn of langdurig ziek. Bovendien heeft ruim de helft van de kinderen een interculturele of migranten-

achtergrond, hetgeen ook extra uitdagingen meebrengt. Er waren veel mooie clubmomenten afgelopen jaar; 

het kinderwerk draaide gewoon door ondanks corona. Het raakt onze harten om te zien hoe de kinderen 

opgaan in de activiteiten. 

Het jeugdwerk voor tieners verliep goed in 2021 hoewel niet altijd gemakkelijk. De inspanning van de 

jeugdleiders, waarvan er twee sinds najaar 2020 deels betaald krijgen, werpt vruchten af (Benjamin Mul voor 

de jongens en Jeanette van Saane voor de meisjes). De groep van ongeveer 70 tieners - tussen de 12 en 17 - 

is divers, dynamisch en gezellig. Sommige tieners nemen hun vrienden mee. Gemiddeld kwamen er 26 

tieners per keer naar de vrijdagavondbijeenkomsten het afgelopen jaar. Bijbelstudie laat de tieners 

nadenken over wie God is in hun leven; dit doen ze in kleine groepjes met leeftijdgenoten. De 

Bijbelstudiebijeenkomsten worden beter bezocht dan de andere avonden waar het meer gaat om 

gezelligheid of spelletjes. We zien veel nieuwsgierigheid en honger naar God. Veel tieners deden mee aan de 

gebedsweek begin 2021, tijdens de gebedswandeling door Rotterdam-Zuid. Al wandelend ontstonden mooie 

gesprekken. Het Engelenproject was een ander hoogtepunt van het jeugdwerk. Vijftig tieners werden 

gekoppeld aan een ICF-volwassene. Doel was om volwassenen meer te betrekken bij de tieners en tieners 

zich gezien te laten voelen in de gemeente. Een aantal tieners dat een beetje buiten beeld was van ICF is nu 

meer betrokken bij de activiteiten. Ze weten dat er altijd iemand voor hen is die naar hen wil luisteren 

wanneer ze iets willen delen. Benjamin maakt geregeld een wandeling met de jongens en gaat daar mee 

door. Jeanette voert de gesprekken met de meiden en ondersteunt een aantal die persoonlijke problemen 

heeft en niet goed terecht kunnen bij hun ouders. Het kamp kon in 2021 wederom niet doorgaan i.v.m. 

corona. De jeugdteamleden gingen wel weer individueel langs bij de tiener thuis, kletsen even bij en zagen 

tegelijk de ouders. De jeugdafdeling van ‘Samen Kerk in Nederland’ (SKIN) kwam in december langs bij de 

vrijdagavondbijeenkomst om de tieners in het zonnetje te zetten en hen te bemoedigen in corona-tijd. De 

boodschap was: God heeft het onder controle, blijf op Hem vertrouwen! De jeugdclub is overigens niet 

alleen voor ICF maar ook voor de tieners van Meer dan Beverwaard en Leef!. Deze kerken helpen ook het 

werk financieel dragen. Eind 2021 werden de ouders gevraagd om het jeugdwerk te steunen met een extra 

bijdrage maar dit leverde nog maar weinig op. ICF is de afgelopen jaren meer gaan investeren in het 

jeugdwerk en de inzet is om het draagvlak onder ouders te vergroten. 
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5. Nieuwe disicpelschap-initiatieven 

Het jeugdwerk is een goede basis voor nieuw 

leiderschap. Tien jongens in de leeftijd 17-22 

(meesten te oud voor de jeugdclub) volgden 

discipelschaptraining in 2020/21 o.l.v. kerkelijk 

werker Claude Mushikangondo. Zij hielpen 

vervolgens actief mee met het opzetten van 

een nieuwe 18 + groep. De drie kartrekkers 

van deze groep van 25-30 jongvolwassenen, 

krijgen ondersteuning van volwassenen uit 

ICF. Het is indrukwekkend om hun honger en 

passie te zien om meer over God te leren! Ze 

komen iedere vrijdagavond bij elkaar in de 

Bethelkerk. De groep is zeer divers. Naast 

jongvolwassenen uit ICF die met christelijk 

onderwijs zijn opgevoed, zijn er die ‘van 

buiten’ komen op uitnodiging van hun 

vrienden. Ze zingen met elkaar, doen 

Bijbelstudies in groepjes en bidden samen. We ervaren duidelijk dat het jeugdwerk en het werk van 18+ een 

vruchtbare grond is. Nieuwe dopelingen komen meestal uit deze groepen. Jonge leiders groeien in hun rol. 

Op de foto links: 18+ groep met Claude op gitaar. Foto rechts: Kerstmaaltijd van 18+.  

Een aantal jongvolwassenen (inclusief de kern van de 18+groep) werkt aan Apologetiek via Sociale Media. 

Het is hun verlangen om via korte professionele filmpjes jongeren aan te spreken over het christelijk geloof. 

Ze gaan in op veel voorkomende vragen als ‘heeft Jezus echt bestaan, is Hij God, waar om is er zoveel lijden 

in de wereld als God bestaat?’. Gedurende 2021 deed de groep Bijbelstudie en bronnenonderzoek om 

antwoorden op zulke vragen te vinden. Ook werden filmpjes opgenomen en bewerkt voor publicatie. Op het 

Youtubekanaal ‘ChristenDOM?’ zijn ze inmiddels te vinden, vanaf februari 2022. Een Stichting om dit werk te 

ondersteunen is in oprichting. 

In 2021 kwam ook het missionair discipelschapstraject goed op gang: een initiatief van Daniel van Saane en 

Guido Hendriksen, dat ontstond aan het einde van de discipelschapstraining 2019/2020. Tijdens die training 

bleek dat er veel behoefte is aan kennis en vaardigheden over hoe je je geloof kan uitdragen. Ook de Home-

Groups wilden hier meer mee want zij zijn zich bewust dat ze een grote rol kunnen spelen. De Home Groups 
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vertegenwoordigen een groot deel van ICF: er zijn 13 groepen verspreid over de Rotterdam regio met maar 

liefst 140 deelnemers. Na uitvoerig overleg met alle betrokkenen vond najaar 2021 de eerste bijeenkomst 

plaats over hoe je ongelovigen kan benaderen met het evangelie. Het was een heel inspirerende dag met 

een hoge opkomst. We zien een groeiend bewustzijn van het belang van de missie van Jezus in ons leven en 

de manier waarop we die missie in onze groepen kunnen vormgeven. We zijn als ICF gezegend met een 

aantal missionaire werkers zoals de familie van Saane, verbonden aan WEC, die dit helpen mogelijk te 

maken. 

6. Pastorale zorg & rouwkring 

Eerstelijns pastorale zorg vindt plaats binnen de Home Groups en verder achter de schermen door het 

pastorale team (pastor Coen, kerkelijk werkers Claude & Corina en Elsbeth Hubach) en de ouderlingen & 

diakenen. Home Group leiders leven vaak enorm mee als een groepslid nood heeft; het kan voor hen als een 

zware verantwoordelijkheid voelen, vooral als er trauma speelt of heftige gebrokenheid is in de levens van 

de groepsleden. Het is echter ook prachtig werk om te doen, omdat zichtbaar wordt hoe God aan het werk is 

in de levens van broers en zussen.  

‘Ik vind het mooi om te zien hoe mensen groeien en stappen zetten van hulpbehoevend naar 

hulpverlenend. Het is een mooie kant van het lichaam van Christus zijn. Ik zie mensen met nood in hun leven 

die groeien in het toelaten van anderen in hun leven ipv zichzelf af te sluiten van de rest. Home Group 

betekent: je wordt opgenomen in een groep. Dit maakt het in eerste instantie spannender om jezelf open te 

stellen, maar maakt je daarna wel sterker omdat je je aan meerdere mensen hebt verbonden. Vervolgens 

draag je er zelf ook weer aan bij voor nieuwkomers.’ 

 - Derk van Grootheest (leider van Engelstalige Home Group met 10 nationaliteiten) 

Pastorale zorg vindt ook plaats binnen de vele spontane interacties tussen mensen, zeker na de kerkdienst. 

We zagen in ICF veel verdriet over verlies in allerlei vormen. Daarom werd afgelopen jaar een rouwkring 

opgezet door Corina Mushikangondo. De groep van zeven deelnemers behandelden in vijf bijeenkomsten 

vragen als: waarom is rouwen belangrijk, hoe verloopt een rouwproces, wat is het effect van gestolde rouw, 

hoe geef je het verlies een plek in je leven? Daarnaast wisselden de deelnemers hun persoonlijk 

rouwervaringen uit. Het was intensief en soms moeilijk maar het leidde tot meer innerlijke ruimte, troost en 

herkenning. Het plan is om eens in de paar jaar een rouwkring te houden.  

6. Takken van de ICF-boom 

House of Light kerkplant (pioniersplek) 

ICF plantte in 2019 in de Tarwewijk een geloofsgemeenschap, House of Light, samen met House of Hope en 

de Protestantse Kerk Nederland (PKN). In het 

derde jaar van House of Light maakten we ups 

en downs mee maar over het algemeen staat de 

kerkplant stevig. De gemeenschap wordt 

hechter; er is een vaste kern en we 

verwelkomen geregeld nieuwe deelnemers. 

Participatie en leiderschap vanuit de groep is 

groeiend, deelnemers hebben honger naar 

dieper geloof, de kinderclub wordt groter en 

kinderen leren steeds meer over Jezus. Er is veel 

om dankbaar voor te zijn! Najaar 2021 werd een 

nieuw plan voorbereid voor de komende jaren, 

dat inmiddels is voorgelegd aan de partners die 

House of Light steunen. Onderdeel van het plan 
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is meer inzet op discipelschap, capaciteitsopbouw, onderlinge pastorale zorg en externe communicatie. Het 

Pioniersteam (leiderschapsteam) werd in 2021 helaas wat kleiner door vertrek van twee leden. De uitdaging 

is om een team te behouden dat de diversiteit weerspiegelt van de Tarwewijk en voldoende draagkracht 

heeft. Foto: Pioniersteam plus kinderwerkers tijdens teamuitje. Meer informatie is te vinden in het House of 

Light Jaarverslag.  

 

ICF Noord 

Het ‘kleine zusje’ van ICF Rotterdam-Zuid is ICF Rotterdam-Noord, o.l.v. Fred Kappinga is afgelopen jaar flink 

gegroeid! Mede dankzij de opkomst van maar liefst 20 deelnemers aan de Alpha cursus is er flinke aanwas. 

Iedere week komen er 50 tot 70 mensen samen in een kapel aan de Proveniersstraat. Er komen mensen tot 

geloof, er worden mensen gedoopt, er zijn goedlopende Bijbelkringen en er is sterk onderling dienstbetoon. 

Er is veel enthousiasme in de gemeente, juist doordat vrijwel alle mensen actief participeren. Daardoor 

nemen ze gemakkelijk vrienden en medestudenten mee. Ook zijn er Nederlandse taallessen voor 

gemeenteleden en buurtbewoners in voorbereiding. Een aantal leden van ICF-Zuid die op de noordoever 

wonen, gaan (ook) naar ICF-Noord en helpen actief mee, o.a. met jeugdwerk, muziek en logistiek. Op de 

foto’s: ICF-Noord bezoekers praten na op straat. Na iedere dienst is er een potluck lunch en tijd voor 

fellowship. Meer informatie is te vinden op hun website: icfrotterdamnoord.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

Home for Kurds (HfK) 

Het werk onder de Koerden liet ook in 2021 vrucht zien van jarenlang zaaien. ICF is de moederkerk waaruit 
Home for Kurds ontstond en de relatie is hecht hoewel Home for Kurds op eigen benen staat. Teamleden zijn 
grotendeels verbonden aan ICF als kerklid of vaste bezoeker, HfK-leider Faraidoun Fouad gaat voor in ICF-
diensten en is ouderling in de kerkenraad. Door corona werden de activiteiten in Rotterdam, in de 
Bethelkerk, enigszins afgeremd; niettemin waren er wekelijks 30 mensen die naar de diensten kwamen. 
Online deden gemiddeld 40.000 volgers mee met als piek 108.000 views van speciale diensten.  Via sociale 
media bereikt Home for Kurds ruim 187.000 Koerden in de verschillende dialecten. De Jezus-film (in korte 
delen) en de filmpjes over het Oude Testament worden gemiddeld door 40.000 mensen gekeken, oplopend 
tot 600.000. Deze filmpjes en Koerdische christelijke liederen worden ook op You Tube en in de 
internetkerken gedeeld. Volgers besteden meer tijd om de posts te bekijken en velen stellen er vragen over.  
Het aantal Koerdische christenen die positief mee-reageren neemt ook toe. Een team van 16 Koerden vanuit 
verschillende landen verzorgen de content op de sociale media. Daarnaast houdt HfK via Viber, Whatsapp, 
Telegram, Messenger en de website contact met Koerdische christenen wereldwijd. Via deze media was er 
afgelopen jaar persoonlijk contact met 600 Koerdische christenen wereldwijd, om hen te ondersteunen met 
onderwijs, muziek en gebeden, die zij vervolgens weer doorgeven in hun netwerk. 
 
HfK maakte in 2020 al filmpjes over 35 Oudtestamentische verhalen met uitleg. In 2021 werd dit project 
voltooid en werden alle verhalen verspreid. De verhalen roepen veel herkenning op, maar ook verbazing, 
omdat ze wezenlijk verschillen van de verhalen in de Koran. Bijna 600.000 mensen keken naar het bekende 
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verhaal van Noach. Elke uitleg verwijst naar Jezus; zo vertelt HfK door deze OT-verhalen het evangelie. Ook 
produceerde HfK 33 apologetieklessen: korte filmpjes die antwoord bieden op vragen zoals: Waarom wordt 
Jezus de Zoon van God genoemd? De planning is om 52 lessen op te nemen. 
 
Huisgroepen en leiders van christenen in Koerdistan ontvangen begeleiding van HfK: 25 via persoonlijke 
ontmoetingen en circa 100 via internet. Het HfK-team heeft 2-wekelijks contact met 40 leiders van diverse 
bedieningen in de Koerdische gebieden. Daarnaast richt HfK zich ook op het versterken van huisgroepen en 
leiders van Koerdische christenen elders in de wereld. Het werk van HfK is zo veelomvattend dat het lastig is 
om het samen te vatten. Lees meer op de website: homeforkurds.nl en schrijf je in voor de nieuwsbrief. 
 
 

Spanish Ministry  

De groep Spaanstaligen maakten in 2021 een nieuwe start als Home Group. Ze kwamen vooral online samen 

voor Bijbelstudie in verband met de coronamaatregelen en omdat de leden ver verspreid wonen. Juan en 

Luz Geerman namen het leiderschap over nadat familie Vilemil ICF had verlaten. Er kwamen drie nieuwe 

families bij de groep die nu uit circa 15 mensen bestaat.  

 

African Ministry 

De groep van 30-40 Afrikanen o.l.v. kerkelijk werker Claude Mushikangondo en ouderling Diamond Ugbeye 

hadden een goed jaar in 2021. De groep is stabiel met geregeld nieuwe deelnemers en helaas ook mensen 

die verhuizen of vanwege werk op zaterdag niet meer deel kunnen nemen aan de wekelijkse bijeenkomsten. 

Zo’n 15 mensen doen actief mee; de rest minder. Toch is er een groot gevoel van onderlinge verbondenheid 

in de hele groep. Men leeft met elkaar mee, en wanneer er nood is wordt er uit eigen kas bijgedragen. 

Afgelopen jaar werd genereus gegeven voor twee leden van wie de moeder overleed, en aan Mathias 

Aboussah die zijn vrouw verloor. Het is gebruikelijk onder Afrikaanse christenen om bijdragen te doen aan 

een gezamenlijke kas zodat men leden kan helpen als dat nodig is. Het is ook een goede gewoonte om 

geregeld samen Afrikaans te eten, samen met de kinderen.  

 

Alpha cursus 

De Alpha cursus was vorig jaar gelukkig weer op locatie mogelijk vanaf het Alpha weekend dat halverwege 

het programma plaatsvindt. Hoewel de online-versies vorig jaar best redelijk verliepen, is ‘live’ toch veel 

beter dan via een scherm bij elkaar komen. In totaal deden 13 deelnemers mee tijdens de twee afleveringen, 

waarvan sommigen afhaakten en zeven mensen trouw zijn blijven komen.  
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Het ene Alpha-weekend was in de Bethelkerk in Rotterdam, het andere weer als vanouds buiten Rotterdam. 

We zien juist tijdens de weekenden de impact van het Alpha-programma dat mensen dichter bij God brengt. 

Een aantal deelnemers maakten mooie 

doorbraken mee op geestelijk terrein. Iedereen 

was heel open en God was duidelijk bezig met de 

deelnemers: in heling van pijn van vroeger, in 

overwinnen van verslavingen en in onderlinge 

liefde en verbondenheid. We zien dat zeker drie 

deelnemers die ongelovig waren de stap hebben 

gezet om Christus te volgen. Het Alphateam o.l.v. 

Martin van Heerde had ook dit jaar – naast de 

trouwe kernleden-  weer een paar nieuwe 

vrijwilligers die hielpen de groepjes te leiden, in 

het Engels en Nederlands. Op de foto: met 

gepaste afstand een bijeenkomst buiten in het 

park 

 

 

Hart voor West 

Hart voor West is ontstaan uit het diaconale project Thuis in West en is een missionaire leefgemeenschap in 

Rotterdam-West. Het is een pioniersplek die inmiddels op eigen benen staat maar nauw verbonden blijft 

met ICF omdat de teamleden ICF als hun thuiskerk beschouwen en ICF ondersteuning biedt. Iedere 

zondagmiddag is er een laagdrempelige dienst en door de week komen huisgroepen bij elkaar voor 

Bijbelstudie en gebed. In coronatijd werden veel diensten buiten georganiseerd, vaak in vernieuwende 

vormen zoals de ‘doe-dienst’. Afgelopen jaar kwam HvW ook met nieuwe initiatieven zoals het ‘Zin cafe’ 

voor wijkbewoners die na de gezamenlijke maaltijd mee kunnen doen met een gesprek over een Bijbeltekst. 

Het kinder- en jeugdwerk is verder uitgegroeid in 2021. Youth4Life trekt 10-15 tieners per keer en de 

gesprekken gaan over diepe levensvragen. Een aantal tieners doen inmiddels ook belijdeniscatechese. De 

kinderclub Schatgravers ontvangt gemiddeld 25 kinderen waarvan een deel moslims. Het leiderschap betrekt 

leden van de leefgemeenschap voor het door-ontwikkelen van Hart voor West. Het concept is zo bijzonder 

dat het veel media-aandacht trok. De organisatie maakte ook een stap in het betrekken van de doelgroep: 

het pioniersteam werd versterkt met een wijkbewoonster.  

 

7. Slot en dankwoord 

Het was een mooi jaar voor ICF Rotterdam met veel nieuwe initiatieven maar ook met moeilijke momenten 

en uitdagingen die ons dicht bij God houden. We zijn dankbaar dat we op Hem mogen rekenen en dat Hij 

onze kerk helpt bouwen! Ook zijn we dankbaar voor de ondersteuning door gebed en financiën van CGK-

zusterkerken (met name ’s Gravendeel, Zierikzee en Nunspeet) en andere genereuze vrienden en partners. 

We kunnen in dit verslag niet alles kwijt. Heeft u vragen over wat wij doen, of opmerkingen en ideeën? 

Schrijf naar  churchworkers@icfrotterdam.nl 

 

------ 
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