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ICF NEDERLAND 
INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP 
 

Al vanaf 1952 ontmoetingsplaats voor 
vriendschap, wederzijds begrip en respect. 
 
GESCHIEDENIS 
De zelfstandige Nederlandse tak ICF is in oorsprong 
nauw verwant aan de in de jaren dertig van de vorige 

eeuw in Amerika opgerichte ICCL (International Council for Christian 
Leadership). In 1948 ontstaan in ons land de eerste contacten met de 
ICCL evenals in andere West-Europese landen. Tien jaar later krijgt de 
beweging in Nederland vastere vorm en worden plaatselijke afdelingen 
opgericht. In 1948 is de naam veranderd in ICL (International Christian 
Leadership). In de zeventiger jaren van de vorige eeuw is de naam in 
International Christian Fellowship (ICF) veranderd. 
 

DOELSTELLING 
ICF Nederland is een beweging van christenen, die door samengaan in 
vriendschap, wederzijds begrip en respect hun christen-zijn en de daaruit 
voortvloeiende verantwoordelijkheden in de wereld inhoud willen geven. 
 
ICF wil haar doel bereiken door: 
 

1. activiteiten, lezingen, voordrachten en discussies, georganiseerd door 
en vanuit de leden, die de verdieping van ieders persoonlijke 
geloofsleven en maatschappelijk functioneren bevorderen; 
 
2. het bevorderen van de openheid tussen christenen in de discussies over 
kerk en samenleving; 
 

3. het actief uitdragen van het gedachtegoed van ICF door het 
organiseren van bijeenkomsten en dergelijke ten behoeve van mede 
christenen en anderen die zich in godsdienstige en maatschappelijke 
vraagstukken willen verdiepen; 
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4. het samenwerken met andere organisaties die, vanuit een christelijke 
achtergrond, willen meewerken aan een menswaardige samenleving. 
 

WAAROM EEN ICF? 
Mensen die als christen in de samenleving willen staan hebben elkaar 
nodig. Vanzelfsprekend beleven zij hun onderlinge band, die hen in het 
Evangelie wordt voorgehouden, in de eerste plaats als 
geloofsgemeenschap in de eigen kerken. Daarnaast blijkt de ontmoeting 
met Christenen van andere kerkgenootschappen een wezenlijke 
meerwaarde te zijn. ICF Nederland is al meer dan zestig jaar zo’n 
ontmoetingsplaats. 
 

ORGANISATIE 
ICF Nederland bestaat uit plaatselijke afdelingen. Afgevaardigden van 
afdelingen vormen samen het Besturenconvent dat tweemaal per jaar 
bijeenkomt. Daar wordt het landelijke beleid besproken, 
hoofdbestuursleden gekozen en huishoudelijke zaken aan de orde 
gesteld. 
 
Het Besturenconvent functioneert ook als platform voor uitwisseling van 
ideeën en bespreking van onderwerpen voor bezinning en studie. 
 
HOOFDBESTUUR 
Het Hoofdbestuur gaat uit van de autonomie van de afdelingen met hun 
eigen programma en cultuur. Het bereidt de vergaderingen van het 
Besturenconvent voor en bespreekt daar ook de jaarlijkse landelijke 
conferenties voor alle leden en introducés van de afdelingen. De 
conferenties worden bij toerbeurt door de afdelingen georganiseerd. 
Het Hoofdbestuur streeft, na overleg met de afdelingen, naar de 
oprichting van nieuwe afdelingen en verzorgt voorlichtingsmateriaal 
voor de werving van nieuwe leden. 
 
Het Hoofdbestuur staat samenwerking voor met organisaties van 
christelijke signatuur waarin mensen in leidinggevende posities in 
wetenschap, industrie en cultuur elkaar ontmoeten. 
 

PLAATSELIJKE AFDELINGEN 
De plaatselijke afdelingen vormen de basis van de ICF. 
Ze geven het doel van de ICF concreet gestalte en staan in sterke relatie 
tot elkaar. Elke afdeling heeft een eigen cultuur, eigen stijl, sfeer en een 
eigen huishoudelijke regeling. 
 
Aan de hand van de inleidingen van eigen leden dan wel van 
gastsprekers worden met elkaar godsdienstige of maatschappelijke 
vraagstukken of belangrijke levensvragen besproken. Meestal betreft het 
onderwerpen, die de leden op hun plaats in de maatschappij (in 
werkkring of andere functies) tegen komen. Op deze wijze vormt elke 
afdeling een klankbord waar, in een vriendschappelijke sfeer, een 
openhartige uitwisseling van meningen kan plaatsvinden. 
Een plek waar men elkaar als christenen ontmoet en steunt. 
ICF Nederland wil deze verscheidenheid in cultuur, stijl en sfeer van de 
afdelingen graag bewaren. 
 
LEDENCONTACTBLAD 
ICF leden ontvangen ongeveer vijf maal per jaar een digitale uitvoering 
van het blad Mededelingen. Daarin wordt o.a. melding gemaakt van de 
activiteiten van de afdelingen, het Besturenconvent en het Hoofdbestuur. 
 
CONTRIBUTIE 
De plaatselijke afdelingen bepalen zelf de hoogte van de jaarlijkse 
contributie, waaronder begrepen een bijdrage voor de landelijke 
organisatie. 
 

LIDMAATSCHAP VAN DE ICF 
Het lidmaatschap staat open voor een ieder die zich tot de ICF voelt 
aangetrokken en van wie de aanmelding door het afdelingsbestuur wordt 
geaccepteerd. 
 


