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Beste lezer, 

 

In dit document worden de plannen van Netwerk – ICF Veenendaal voor 2021 beschreven zoals 

opgesteld door de Gemeenteleiding. Op hoofdlijnen zullen we ons hieraan houden, hoewel de 

ervaring leert dat we in de uitwerking tegen situaties gaan aanlopen die toch om een andere 

aanpak vragen. Als Gemeenteleiding blijven we hierover met elkaar in gesprek. Het Plan van 

aanpak is opgedeeld in vier hoofdstukken: 1) doelgroep, 2) achterban, 3) begroting. We hopen 

dat het voldoende duidelijkheid verschaft en staan open voor suggesties, vragen en feedback! 

 

Namens de Gemeenteleiding van Netwerk  ICF Veenendaal: Jobert van Kempen 
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Onder de doelgroep verstaan wij alle mensen uit Veenendaal en nabije omgeving zonder 

geestelijk thuis. We richten ons in het bijzonder op mensen met een niet-Nederlandse 

achtergrond. Om hen te bereiken houden we samenkomsten, zowel centraal als 

decentraal, en zijn we present in de samenleving, op diverse manieren. 

 

ICF is een gemeente die een geestelijk thuis wil bieden. Deze pijler van ICF wordt ICFellowship 
genoemd. ICF komt elke week samen in Huis voor alle Volken om 11 uur..  
De apostolische geloofsbelijdenis wordt als rode draad aangehouden voor het onderwijs. Het 
credo is de eeuwen door gebruikt om jonge gelovigen te onderwijzen over de kern van het 
evangelie. Bovendien wordt zij in alle kerken erkend. Het biedt een handvat (geen keurslijf) en 
vormt een mooi aanknopingspunt voor preek en zangdienst.  
Dopen vindt op verzoek plaats. Tot nu toe praktiseert ICF kinderdoop en doop op geloof  in de 
samenkomsten. Dit heeft te maken met de diverse kerken die ICF ondersteunen, maar ook met 
de achtergrond van kern bezoekers van ICF. ICF wil hiermee tonen dat we één zijn in de 
hoofdzaak, namelijk het geloof in Jezus, Gods Zoon als Redder van ons en van deze wereld, maar 
dat we van mening kunnen verschillen in bijzaken en elkaar hierin respecteren. 
Maandelijks wordt het Avondmaal gevierd op de eerste zondag van de maand. 
De sprekers vormen, naast de vaste voorganger van ICF, een divers gezelschap uit de 
ondersteunende kerken in Veenendaal, maar ook uit leden van ICF die willen preken en hierin 
verder gevormd willen worden. Daarnaast is er een prekerslijst van internationale prekers, 
woonachtig in Nederland.  Zowel mannen als vrouwen gaan voor in ICF.  
ICF gebruikt voor het zingen een multicultureel muziekrepertoire.  
 

 

ICF heeft diverse huiskringen waar deelnemers uit verschillende taalgroepen welkom zijn. Er is 

een Farsi sprekende kring, een Engelse sprekende kring en diverse Nederlandssprekende 

kringen. Dit kan door bijvoorbeeld jaarlijks een thema te behandelen. Dit wordt nog verder 

ontwikkeld. Er is binnen de ICF een actieve jongerengroep die regelmatig samenkomen en 

daarnaast revival diensten organiseren.  

 

 
Taallessen. Het Taalhuis in de bibliotheek in Veenendaal is de centrale plek voor iedereen die 
Nederlands wil leren of verbeteren. Er is een inloopspreekuur waar met mensen bekeken wordt 
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wat voor hen de beste manier is om de taal te verbeteren. Taalhuis Veenendaal is een 
samenwerking van verschillende partners, waaronder Netwerk ICF Veenendaal. ICF 
faciliteert ruimte in Huis voor alle Volken voor groepslessen op donderdagmorgen en 
donderdagavond. 
 

Huiskamer: In Huis voor de Volken is een Huiskamer gecreëerd met daarin een Weggeefkast. 
Mensen uit de buurt kunnen elke dinsdagmiddag en donderdagmorgen onder het genot van een 
kopje koffie iets meenemen uit de Weggeefkast. In de Weggeefkast is huisraad, speelgoed, 
kleding en schoenen en nog veel meer te vinden. Er wordt goed gebruik gemaakt van dit 
initiatief, doel hiervan is meer contact te krijgen met buurtbewoners. 
 
ICF Friendship: In 2021 hoopt ICF officieel een begin te maken met een tweede pijler in ICF. De 
eerste pijler is ICF Fellowship (de gemeenschap), de tweede pijler is meer naar buiten gericht. 
Beide pijlers vallen onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenteleiding. Binnen ICF 
gebeurde er tot nu toe allerlei activiteiten die gericht waren op mensen uit de buurt maar in 
2021 hoopt ICF Friendship de naam te zijn van activiteiten van ICF die met name bestemd zijn 
voor Veenendalers met een migranten of vluchtelingen achtergrond. ICF kijkt er naar uit dat we 
als gemeente nog meer vriendschap sluiten met deze inwoners van Veenendaal.  
 

Samenwerking. ICF werkt samen met diverse instanties in Veenendaal, zoals HIP, Netwerk voor 
Jou en Veens-welzijn. Er is lokaal “samenwerking” met gemeente en organisaties in Veenendaal. 
ICF werkt zoveel mogelijk mee met nationale initiatieven zoals Buitenspeeldag, Burendag en het 
Nationale Integratiediner die ook in Veenendaal georganiseerd worden. We hopen dat in 2021 
dit laatste evenement  
 
Vanuit ICF gebeuren er ook veel activiteiten die gericht zijn op mensen buiten de ICF. Denk 
aan maatje zijn voor iemand of een praktische klus. In 2021 is het de bedoeling dat ICF 
Friendship de naam wordt van al deze activiteiten, die met name bedoeld zijn voor mensen 
met een etnische of migratie achtergrond. 
 
 

 

 

De ‘achterban’ bestaat uit kerken, bedrijven en particulieren die het werk van ICF een 

warm hart toedragen en financieel, geestelijk en praktisch steunen. We ontvangen niet 

alleen graag zegen in al die verschillende vormen, maar geven die ook graag terug, zodat 

we elkaar wederzijds bemoedigen en versterken. 

 

Netwerk ICF Veenendaal heeft goed contact met de diverse kerken in Veenendaal, o.a. door 

aanwezigheid van de voorganger in het Convent van pastores dat drie keer per jaar bijeenkomt – 

één keer met Burgemeester en wethouders – en een informeel netwerk van predikanten vormt.  

 

2.1 DE KERKEN 

HOOFDSTUK 2  DE ACHTERBAN 



De klankbordgroep die samengesteld is met leden uit diverse kerken in Veenendaal komt 

jaarlijks drie keer samen met ICF. Deze kerken ondersteunen ICF financieel maar ook 

daadwerkelijk d.m.v. meedenken, meewerken in de missie van ICF en ondersteuning in het team 

van Gemeenteleiding.  

ICF werkt samen met de kerken aan de wereldwijde Week van gebed die in januari gehouden 

wordt op initiatief van de Evangelische Alliantie. 

ICF voorziet de kerken van een Powerpoint presentatie ten behoeve van een te houden collecte.  

 

ICF zal in 2021, na coronatijd, de contacten met bedrijven opnieuw aantrekken en uitbreiden 

door persoonlijke bezoeken, telefoongesprekken en informeel contact. 

ICF wil in 2021 opnieuw een sponsorlunch voor (potentiële) giftgevers organiseren om hen te 

motiveren en/of te bedanken. 

Incidenteel stellen we concrete hulpvragen aan bedrijven om financiële of materiële steun. 

 

ICF ontvangt financiële steun van particulieren in de vorm van gebed, financiën en publiciteit 

Deze particulieren vormen een groep ambassadeurs voor ICF. 

 

 

 

 

 

Het opgebouwde vermogen van de stichting wordt gehouden op een spaarrekening. Een deel 

van dit geld was gegeven voor, en is bestemd voor aanpassing aan een gehuurd gebouw om het 

geschikt te maken voor onze doelen. 

De uitgaven in 2021 zullen vergelijkbaar zijn met 2020 (zie financiële rapport 2020 in het 

standaardformulier). De hoofd uitgaven zijn een pastor en huur van het gebouw, gevolgd door 

activiteiten van ICF Fellowship. Gezien de opstart stadium waarin ICF Friendship zich bevindt is 

er een bescheiden begroting voor dit werk in 2021. Een aantal van de activiteiten die eerder viel 

onder de ICF Fellowship zullen ressorteren onder ICF Friendship. 
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