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MOTIVATIE OM PIONIERSPLEKKEN TE BEGELEIDEN 

Mijn naam is Hans Euser en per april 2017 ben ik als pionierbegeleider beschikbaar. In de afgelopen jaren 

heb ik samen met mijn vrouw Carolien gepionierd in Veenendaal. Gesteund door ruim 20 kerken van 8 

verschillende denominaties zijn we een thuis gaan vormen met moslims, migranten en medelanders. Er 

ontstonden goede contacten met de moskeeën, een brede samenwerking met allerlei maatschappelijke 

organisaties en een geestelijk huis waar inmiddels mensen van zo'n 20 verschillende nationaliteiten 

samenkomen. Deze Interculturele Christelijke Familie (www.icfveenendaal.nl) is inmiddels overgedragen. 

Uit eigen ervaring weet ik hoe goed het is om iemand te hebben die een tijdje met je mee loopt. ICF 

Veenendaal was destijds de eerste interkerkelijke pioniersplek die door de PKN werd gesteund. Onze 

pionierbegeleider heeft het team geholpen in de overgang naar nieuw leiderschap en dat was erg 

waardevol. Hopelijk kan ik jullie ook verder helpen in het vormgeven van de pioniersplek waar jij bij 

betrokken bent! 

ACHTERGROND EN WERKERVARING 

Met ingang van juli 2017 geven Carolien en ik leiding aan het netwerk van interculturele kerkplantingen via 

Intercultural Church Plants (www.icpnetwork.nl). We zien graag een beweging van veelkleurige 

geloofsgemeenschappen ontstaan en stimuleren en ondersteunen teams bij de ontwikkeling daarvan. De 

ervaring die we in Veenendaal hebben opgedaan en de lessen uit het netwerk van interculturele 

kerkplantingen wil ik graag inzetten bij het begeleiden van pioniersplekken.  

Na de Evangelische Theologische Hogeschool in Veenendaal heb ik een jaar in Kampen gestudeerd en later 

een master missiologie afgerond aan het Centre for Evangelical and Reformation Theology bij o.a. Stefan 

Paas. 

Ik heb vijf jaar gewerkt als docent aan een bijbelschool en acht jaar als voorganger in De Regenboog, een 

evangelische gemeente in Veenendaal 

 



 
 

KERKELIJKE LIGGING EN AFFINITEITEN 

Ik houd van diversiteit. In ICF Veenendaal hebben we een brede kerkelijke samenwerking gezocht onder het 

motto ‘eenheid in hoofdzaken, vrijheid in bijzaken en liefde in alles’. Mijn specifieke aandacht gaat uit naar 

interculturele pioniersplekken. 

WOONPLAATS EN WERKGEBIED 

Ik woon sinds juli 2017 in Rotterdam en kan in het hele land ondersteuning bieden. 

 

 

 

 

 

www.lerenpionieren.nl 
Landelijk team pionieren 
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