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2020, WAT EEN JAAR! 

LIEVE MENSEN, 

   op onze stoep  

Wat een jaar ligt er achter ons! Om allerlei redenen 
zal 2020 ons lang heugen. Het was niet alleen een 
gekke tijd vanwege het virus, ook stichting BLEND 
Bloemhof ontstond. En bij ICP zijn we heel veel 
nieuwe online trainingen gaan ontwikkelen. 
 
Elk jaar schrijft Hans voor ICP een verslag van de 
afgelopen periode. Dat is niet alleen noodzakelijk voor 
het behouden van de Anbi, maar ook informatief en 

inspirerend (vindt hij      ). 
 
Dit jaar kunnen we onder andere melden dat we 31 
online trainingen hebben gegeven over verschillende 
onderwerpen: de Arabische en Perzische cultuur, 
interculturele huwelijkscounseling, leiderschap in een 
interculturele gemeente en ondernemend kerk-zijn. 
 
En verder maakten we een mooie Pinksterviering, 
organiseerden we een trainingsweekend tussen de 
coronagolven door, verdubbelde de samenwerking 
met de Protestantse kerk en maakten we een prachtig 
magazine vanwege het 15 jarig ICP jubleum.  
 
Eén van de nieuwe loten aan de ICP stam is de 
ontwikkeling van BLEND als een nieuwe vorm van 
gemeenschapsvorming. We doen dat eerst lokaal in 
de Bloemhofbuurt, waar we per 1 oktober een pand 
hebben dat momenteel hard wordt verbouwd. Dat 
levert naast mooie kansen en vreugde ook strijd en 
weerstand op. We vragen daarom jullie gebed en 
betrokkenheid.  

REAGEREN? GRAAG! 
Ons achterbancomité (ABC) staat je graag te woord. Contactpersoon is Heleen Stuivenberg, 

abc@hansencarolien.nl, 06-45061353 
ABC 

Kleding opgehaald bij ons eerste inleverpunt 
 
Meedoen in de missie? Dat kan heel concreet! 
 

1. Bid mee tijdens onze 24-uurs-gebedsketting 
en meld je aan via deze link 

2. Steun ons met een eindejaarsgift; het 
rekeningnummer vind je verderop 

3. Help met schilderen of verbouwen tot en 
met eind januari 

4. Doneer een plant of goede tweedehands 
kleding voor de zaak 

5. Kom naar de high tea die we op 13 februari 
in Veenendaal hopen te organiseren 

 

13 februari 
High tea 

Veenendaal 

https://www.icpnetwork.nl/jubileummagazine-icp/
https://www.icpnetwork.nl/jubileummagazine-icp/
mailto:hanscarolienabc@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/1Kgjx5goeZjYQbEtI6jsge98fO8KyWwu5yNIW4ZQBFZI/edit
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Eindejaarsgift? Heel graag! 
Alleen met extra giften kunnen we het streefbedrag voor 2020 halen.  
 

Gebruik hiervoor rekening NL36 INGB 0008 9859 37,  
t.n.v. Stichting Intercultural Church Plants (een ANBI),  
o.v.v. 'project Rotterdam'. Mag ik op jullie rekenen? 
 

       Petra de Bruijn, penningmeester 

Toen Nehemia aan de muur rondom Jeruzalem 
bouwde, was er niet alleen succes – het werk 
vorderde en was in 52 dagen klaar – maar ook veel 
strijd. Er worden zelfs drie hoofdstukken gewijd 
aan de tegenstand die hij ervoer. Eerst van 
buitenaf, daarna in zijn eigen team en tenslotte 
een persoonlijke aanval (hoofdstuk 4-6). 
 
In verschillende opzichten lijkt het werk dat we in 
Bloemhof doen op het herstellen van die muren. 
Toen boden ze bescherming voor de teruggekeerde 
ballingen. Dat is nu ook nodig in onze buurt waar 
veel kwetsbare mensen samen leven.  
 

De strijd om het herstel van de stad is geestelijk, 
maar dat wil niet zeggen dat je er niets van ziet of 
hoort. Scheldpartijen, schoppen tegen onze spullen, 
het is allemaal al in BLEND gebeurd. 
 
Samen door zo’n oud bijbelboek lezen – iets dat we 
met de kleine BLEND community doen – sterkt ons 
in het geloof dat God zich door niets laat 
tegenhouden. We willen Hem in alles blijven volgen 
en gehoorzamen. Dat is niet persé de makkelijkste 
weg, maar kijk wat een zegen Jeruzalem uiteindelijk 
ontving. Dat wil je toch niet missen?   
 

Een lieve groet en een zegenrijk 2021  

van Hans en Carolien 

Strijd om de stad 


