
	  

Toerusting	  en	  Spreekbeurten	  van	  i2i	  –	  intercultural	  impact	  
	  
A)	  Onderwerpen	  rondom	  Theologie,	  Cultuur	  en	  de	  Actualiteit	  

1. Cultuur	  verschillen	  begrijpen	  en	  overbruggen	  	  	  	  	  
2. Culturele	  uitingen	  in	  de	  Bijbel	  
3. De	  rol	  van	  talen	  en	  culturen	  in	  het	  licht	  van	  de	  Bijbel	  
4. Bijbelse	  visie	  op	  migratie	  	  
5. De	  Globalisering	  van	  het	  Christendom	  
6. God’s	  plan	  met	  de	  ‘vreemdeling’	  in	  Nederland	  	  
7. Wie	  zijn	  de	  allochtone	  christenen	  van	  Nederland?	  	  
8. De	  kerkelijke	  kaart	  van	  Nederland	  uitgelegd	  aan	  buitenlanders	  
9. Het	  belang	  van	  Culturele	  Antropologie	  voor	  christenen	  
10. introductie	  in	  de	  Godsdienstsociologie	  voor	  leken	  	  
11. Christus	  en	  andere	  religies	  
12. Interculturele	  Apologetiek:	  geloofsverdediging	  met	  argumenten	  uit	  andere	  culturen	  

	  
B)	  Onderwerpen	  rondom	  Islam	  en	  Christendom	  

1. De	  uitdaging	  van	  de	  Islam	  
2. Verschillen	  en	  overeenkomsten	  tussen	  Islam	  en	  Christendom	  
3. Hoe	  vang	  je	  (ex-‐)moslims	  gastvrij	  op	  in	  de	  kerk?	  
4. De	  cultuur	  en	  denkwereld	  van	  Afghanen	  en	  Iraniërs	  
5. Asielzoekers	  en	  de	  doop	  
6. Discipelschap	  van	  ex-‐moslims	  

	  
C)	  Onderwerpen	  rondom	  Kerk,	  Cultuur	  en	  Communicatie	  

1. Gastvrijheid	  over	  grenzen	  van	  cultuur	  in	  de	  kerk	  
2. Van	  xenofobie	  (vreemdelingenangst)	  naar	  filoxenia	  (liefde	  voor	  de	  vreemdeling)	  
3. Grenzeloos	  verliefd	  -‐	  over	  interculturele	  liefdesrelaties	  in	  de	  kerk	  
4. Veelkleurigheid	  in	  de	  gemeente	  vieren	  en	  managen	  
5. De	  betekenis	  van	  Hofstede's	  Culturele	  Dimensies	  voor	  de	  kerk	  
6. De	  uitdaging	  van	  migranten	  christenen	  in	  kerkelijk	  leiderschap	  	  
7. Missionair	  werk	  onder	  andere	  culturen	  
8. Pastoraat	  aan	  niet-‐Westerlingen	  
9. Discipelschap	  aan	  niet-‐Westerlingen:	  uitdagingen	  en	  valkuilen	  
10. Cross	  cultureel	  diaconaat	  
11. Communiceren	  met	  etnische	  minderheden	  	  
12. Jongerenculturen	  

	  
	  



	  

Meer	  onderwerpen	  /	  informatie	  
Staat	  uw	  onderwerp	  er	  niet	  bij?	  Er	  zijn	  meer	  onderwerpen.	  We	  kunnen	  toerusting	  op	  maat	  bieden.	  
Mail	  naar:	  i2i@interculturalimpact.nl	  	  

Wie	  zijn	  Rien	  en	  Sara	  van	  der	  Toorn?	  

Rien	  en	  Sara	  van	  der	  Toorn	  zijn	  de	  initiatiefnemers	  van	  i2i	  –	  intercultural	  impact.	  	  

Rien	  (1971)	  heeft	  Niet-‐Westerse	  Sociologie	  gestudeerd	  en	  onderzoek	  gedaan	  naar	  Afghaanse	  
vluchtelingen	  in	  Pakistan.	  Hij	  heeft	  zich	  gespecialiseerd	  in	  de	  achtergronden	  van	  Afghaanse	  en	  
Iraanse	  vluchtelingen	  in	  Nederland	  met	  name	  op	  religieus	  gebied,	  spreekt	  vloeiend	  Dari	  en	  Farsi	  en	  
was	  jarenlang	  teamleider	  voor	  het	  Perzisch	  sprekend	  team	  bij	  stichting	  Gave.	  	  

Via	  het	  netwerk	  van	  de	  Iraans-‐Afghaanse	  kerk	  in	  Haarlem	  (Fathers	  House	  Movement	  met	  meer	  dan	  
30	  groepen	  in	  heel	  Nederland)	  is	  hij	  bezig	  met	  missionair,	  gemeentestichtend	  en	  diaconaal	  werk	  
onder	  Iraniërs	  en	  Afghanen	  als	  regioleider	  van	  de	  regio	  Midden	  Nederland	  

Verder	  is	  hij	  als	  docent	  en	  decaan	  verbonden	  aan	  de	  studierichting	  ‘Global	  Studies’	  van	  de	  
Foundation	  University	  te	  Amsterdam,	  	  

Als	  gastdocent	  is	  hij	  tevens	  verbonden	  aan	  Tyndale	  Theological	  Seminary,	  waar	  hij	  het	  vak	  ‘Cross	  
Cultural	  Christianity’	  geeft	  aan	  de	  Master	  opleiding	  Divinity	  en	  Theology.	  

Aan	  de	  Evangelische	  Theologische	  Academie	  (ETA)	  in	  Amersfoort	  geeft	  hij	  de	  vakken	  Antropologie,	  
Godsdienstsociologie	  en	  Zending	  en	  Cultuur.	  

Sara	  (1977)	  studeerde	  Perzische	  kunst	  en	  geschiedenis.	  Ze	  is	  Iraanse	  met	  een	  moslimachtergrond	  
en	  heeft	  jarenlange	  ervaring	  in	  het	  profetisch	  en	  pastoraal	  begeleiden	  van	  mensen,	  en	  wil	  anderen	  
helpen	  dat	  te	  leren.	  Ze	  doet	  dat	  door	  middel	  van	  spreekbeurten,	  adviezen	  en	  toerusting.	  

Samen	  hebben	  Rien	  en	  Sara	  als	  kroon	  op	  hun	  intercultureel	  huwelijk	  twee	  prachtige	  gemengde	  
kinderen,	  Daniël	  en	  Elanora.	  	  

Tarieven	  

De	  tarieven	  voor	  toerusting,	  begeleiding	  en	  bemiddeling	  zijn	  per	  geval	  opvraagbaar.	  	  Voor	  een	  spreekbeurt	  	  
geldt	  bijvoorbeeld	  het	  gebruikelijke	  tarief	  van	  150	  euro	  excl.	  reiskosten/BTW.	  Mail	  naar	  
rien@interculturalimpact.nl	  voor	  meer	  informatie.	  

	  



	  

	  
Voor	  meer	  info	  over	  onze	  visie	  op	  kerk	  en	  allochtonen	  in	  de	  21e	  eeuw,	  	  
bezoek	  www.crossculturalimpact.nl	  	  
	  

	  	  


