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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 Christus Jezus 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.
Kernwaarden

Onze gemeenschap en de activiteiten daarin 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 leidersgroep die de gemeenschap coördineert en ervoor zorgt dat de
kernwaarden leidend blijven.
Samenstelling

Er is geen vast lidmaatschap. Je kan op je eigen manier meedoen met de groep. In 2019 waren er
zo’n 150 mensen op regelmatige basis betrokken. Zij komen uit 20 verschillende nationaliteiten. De
gemiddelde leeftijd van de groep is +/- 25 jaar.

Website: www.icugouda.nl
Contact: info@icugouda.nl

Activiteiten

In 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
- Wekelijkse kerk bijeenkomsten aan de Groen van Prinsterersingel in Gouda (80-100 deelnemers)
- Wekelijkse multiculti tienerclub (14 deelnemers)
- Wekelijkse multiculti young teens club (4-6 deelnemers)
- Wekelijkse multiculti kinderclub (23 deelnemers)
- Multiculti jongerenactiviteiten (20 deelnemers)
- Bijbelontdekgroep (15 deelnemers)
- Engelstalige bijbelstudiegroep (10 deelnemers)
- Mannengroep over traumaherstel (10 deelnemers)
- Interculturele band/muziekgroep, wekelijks oefenen (10 deelnemers)
- Tienerkamp op Stolwijkse boerderij (15 deelnemers)
- Kinderkamp op Stolwijkse boerderij (10 deelnemers)
- Groot familiekamp op Ameland (100 deelnemers)
- Barbecue feestjes, samen zwemmen aan het strand (diverse samenstellingen)
- Buiten-bijeenkomsten met picknick/BBQ op boerderij (50 deelnemers)
- Gelegenheidsgroep etnische dans/ etnische muziek (20 deelnemers)
- Taalmaatjes project (tweewekelijkse ontmoetingen)
Naast deze activiteiten zoekt de gemeenschap elkaar ook op voor individuele gelegenheden, zoals
verjaardagen, bruiloften, babyshowers, en begrafenissen.
Sociale impact: Als gemeenschap staat de ICU ook klaar voor verschillende soorten

maatschappelijke hulpverlening. Zo werden er in 2019 20 individuen en 10 gezinnen begeleid op
gebieden zoals Nederlandse taalverwerving, financiën, opvoeding, voedselvoorziening, verhuizing
en het meubileren van woonruimtes.
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