BELEIDSPLAN
Beleid en doelstelling
ICU Gouda is een interdenominale, interculturele gemeenschap van mensen die samen
op zoek zijn naar God. Onze naam is veelzeggend: ICU = I see you. ‘Ik zie je staan’. Wie je
ook bent, je mag meedoen en je wordt gezien. Of je nu migrant bent, vluchteling,
autochtoon Nederlander, of je nu hoog of laag opgeleid bent, of je het nu gemaakt hebt in
het leven, of juist helemaal niet: wij geloven dat voor God iedereen hetzelfde is. Daarom
willen we ook zo met elkaar omgaan. We hebben respect voor elkaar en voor elkaars
overtuiging en culturele uitingsvormen en genieten van de verscheidenheid. Onze naam is
ook veelzeggend op een andere manier: ICU = In Christ United. We geloven dat juist door
het geloof in Jezus Christus grenzen van etniciteit, gender of maatschappelijke status niet
langer scheiding tussen mensen hoeven te maken. Daarom willen we in onze
maatschappij het verschil maken en in hartelijke verbondenheid met elkaar het leven
delen. We zijn niet allemaal hetzelfde, en dat hoeven we ook niet te worden, maar we zijn
wel verbonden met elkaar als geliefde schepselen van God. We willen transparant zijn in
ons beleid. Daarom zijn op onze website documenten zoals beleidsplan, jaarverslagen,
jaarplannen en financiële jaaroverzichten gepubliceerd.
Kernwaarden
Onze gemeenschap en de activiteiten laten zich bepalen door drie kernwaarden:
1. Jezus is de kern
2. We zijn een multiculturele gemeenschap
3. We delen ons geloof met de mensen om ons heen
We weten ons deel van de wereldkerk, baseren ons op de bijbel en onderschrijven de
apostolische geloofsbelijdenis.
Organisatie
Als gemeenschap hechten we aan maximale participatie van de deelnemers en een platte
organisatie met korte lijnen. Deelnemers participeren in een van de groepen die
verantwoordelijk zijn voor deelactiviteiten (bv. kinderwerk, kamp, schoonmaak gebouw,
koken etc.). De ICU wordt bestuurd door een leiderschapsgroep, bestaande uit 5 personen,
bij name:
- Esther van Schie
- Harm van Schie
- Kiki Hwan
- Paw Eh Say Htoo Hta
- Ler Htoo Hsar
De leiderschapsgroep coördineert de gemeenschap en zorgt ervoor dat de kernwaarden
leidend blijven. De leden van de leiderschapsgroep worden niet met geld of middelen
voor hun inzet beloond.

Samenstelling
De ICU gemeenschap kent geen vastgesteld lidmaadschap. Betrokkenen kunnen op eigen
manier bijdragen aan de groep. In 2018 waren er zo'n 150 personen op regelmatige basis
betrokken. De kerkelijke bijeenkomsten worden wekelijks door 80-100 personen bezocht.
De groep is zeer divers wat betreft etniciteit, nationaliteit, gender en leeftijd. De
gemiddelde leeftijd onder de betrokkenen ligt rond de 25 jaar.
Vormgeving beleid
Als interdenominale en interculturele christelijke geloofsgemeenschap zijn we samen
onderweg en proberen we antwoorden te vinden op geloofs- en levensvragen. Daarin
genieten we van multiculturaliteit en verscheidenheid en delen we ons leven. We geven
eraan vorm door de vele, uiteenlopende activiteiten die plaatsvinden. Daarnaast worden er
spontaan initiatieven genomen via de facebook- en whatsapp groepen; dat blijven we
stimuleren. Een opsomming van de activiteiten die op regelmatige basis plaatsvinden:

- Wekelijkse kerkelijke bijeenkomsten aan de Groen van Prinsterersingel in Gouda
- Wekelijkse multiculti tienerclub
- Tweewekelijkse pre-tienerclub
- Wekelijkse multiculti kinderclub
- Wekelijkse voetbalgroep
- Maandelijkse multiculti jongerenactiviteiten
- Bijbelontdekgroep
- Mannengroep
- Vrouwengroep
- Jaarlijks tienerkamp op Stolwijkse boerderij
- Jaarlijks kinderkamp op Stolwijkse boerderij
- Jaarlijks groot familiekamp voor (vluchtelingen)gezinnen
Daarnaast willen we in het jaar 2019 de volgende nieuwe activiteiten opzetten (zie ook
jaarplan 2019):
- Tweewekelijkse club voor pre-tieners (12-13 jaar)
- Wekelijkse club voor jonge kids (4-7 jaar)
- Wekelijkse club voor oudere kids (8-11 jaar)
- Jongerenclub (18-30 jaar)
- Jongerenvakantie Griekenland
- Farsi bijbelontdekgroep
Doelen:
Naast de bovenstaande geplande activiteiten zetten we in op begeleiding en
ondersteuning van deelnemers. Daarbij werken we vraaggericht. We bieden hulp en
begeleiding bij huisvesting, financiele zaken, huiswerkondersteuning, verhuizingen,
klussen, werk zoeken, Nederlandse taalverwerving etc. Verder willen we gezien de groei
van de gemeenschap zoeken naar manieren om te waarborgen dat iedereen gezien is en
blijft. Daarnaast willen we betrokkenen die we hulp hebben geboden, leren ook zelf weer
anderen te helpen.

