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Huis voor alle Volken
ICF wil een Huis voor alle Volken zijn. Hoe is dat
gerealiseerd in 2020 ondanks de beperkingen
vanwege corona? Juist in deze onzekere tijd wil
ICF een plek zijn waar iedereen tot rust mag
komen bij God. Hoe doen we dat? In het
afgelopen jaar is ICF gestart met de zondagse
dienst via Livestream uit te zenden in het
Nederlands, Engels, Arabisch en Farsi. Hierdoor
bereikten we onze leden en bezoekers maar ook
een veel bredere kring. In de week volgend op
de livestream wordt er ook nog gekeken naar de
dienst in meerdere talen. Essentieel blijft dat ICF
een intercultureel thuis is, kleurrijk wat betreft
geloofsbeleving, liturgie, tradities, muziek.

Huis voor alle volken

ICF wordt meer en meer
herkenbaar als Huis voor alle
Volken. ICF is vindbaar
via de website, Facebook, de
zondagse dienst, de huiskringen
die samenkomen op 1,5 meter
afstand, de taallessen en sinds
kort via de weggeefkast in onze
Huiskamer die 2 keer per week
open is.

Cees en Mirjam Molenaar
Voorgangers echtpaar ICF
ICF is al snel in coronatijd begonnen met digitale ontmoetingen
via Zoom. De huiskringen en gebedsdiensten via Zoom en ook het
avondmaal is gevierd via Zoom. Het live contact wordt enorm
gemist in ICF, het familiegevoel is gebaat bij echt contact. ICF
doet er alles aan om elkaar in het oog te houden. Zo is er een
maatjesproject opgezet, zodat mensen verantwoordelijkheid
voelen voor elkaar. Voor de volledige lockdown is er een
wandeling georganiseerd voor vrouwen i.p.v. een
vrouwenochtend in Huis voor alle volken. Een taartbakactie is
opgestart, elke keer bakt iemand voor een ander een taart. De
apps worden volop gebruikt om elkaar te bemoedigen, te
informeren of voor een hulpvraag- of aanbod. De zondagse dienst
wordt uitgezonden via livestream. Sinds 30 personen in de dienst
zijn toegestaan, gaat er elke week een uitnodiging via de app om
bij de dienst aanwezig te zijn. ICF nodigt de mensen ook
persoonlijk uit omdat de drempel in coronatijd hoger blijkt te zijn.

De Grote Uitdaging is……
….de diverse cultuurgroepen te blijven interesseren voor elkaar. Culturele verschillen en
geloofsachtergronden lopen uiteen. Het vraagt energie en inlevingsvermogen van iedereen om
hierin te willen leren. Toch gelooft ICF in deze missie: Eenheid met elkaar door het geloof in
Jezus Christus die ons Hoofd is.

Voor de kids in ICF zijn er in 2020
zodra het mogelijk was middagen
georganiseerd. Ook bij de kinderen
blijft de uitdaging de onderlinge
verbinding tussen de kids te
stimuleren.

ICF is trots op haar
jeugdgroep. Zij zijn in
2020 doorgegaan met
het organiseren van
Revivals, per Zoom,
met 30 personen. Zij
gaan door………
De jeugd in ICF is
onmisbaar bij de
livestream, de
techniek is
grotendeels in hun
handen.

Dankzij de vertaling van
Isaam en Ali die elke dienst
klaar staan, kan de
livestream in het Farsi en
Arabisch uitgezonden
worden.

Verhalen
Uit de volken
Hossein uit Afghanistan:
Ik kan door ICF
makkelijker over God
praten. ICF is mijn
familie. Mijn week begint
daar goed. Ik zie mensen
uit allerlei landen God
verheerlijken. Ik voel me
in ICF veilig en heb daar
God leren kennen

Junior uit de Dominicaanse Republiek: ICF
is een warme plek waar ik mij thuis voel.
Waar ik God vind en een familie. Ik zie
daar veel lachende mensen en voel dat dit
oprecht is. Een dominee die puur is. Ik
voel mij dichter bij God, ook dankzij de
broers en zussen om mij heen. Ook vind ik
het fijn om te zingen in het zangteam.

Adrienne uit Congo: Ik kom naar ICF
om de Heer te ontmoeten, Hem te
aanbidden, te loven en te prijzen.
Eerst kwam ik omdat mijn kinderen
daar zongen, nu kom ik omdat ik
elke keer de aanwezigheid van de
heilige Geest ervaar. Ik ben ook
dienstleider

Shirley uit Costa Rica: Ik kom bij ICF omdat mijn
man daar al heen ging. Er zijn daar mensen die
veel voor mij betekenen. De verschillende talen
en culturen vind ik fijn en ik vind het fijn om te
helpen.

Jobert van Kempen, voorzitter van Stichting Netwerk ICF
Veenendaal: Het grote gebod uit de Bijbel is God lief te
hebben. En het tweede, net zo belangrijk als dat eerste, is om
onze naasten lief te hebben als ons zelf. Binnen ICF worden
vanuit dit perspectief nieuwe internationale familiebanden
gevormd. Om samen God te dienen en Jezus te volgen en te
luisteren naar wat de Heilige Geest ons wil zeggen.

