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Marloes Dankers en 
Jasja Nottelman

Een studente ging in het 
najaar van 2015 mee naar 
een weekend in Casella, het 
jongerenklooster van de 
Augustinessen in Hilversum. 
Het thema van het week
end was: ‘Gelinked en geli
ked’, over hoe je verbindin
gen beleeft in je leven. 

Een fragment uit haar blog: 
“Het is inmiddels woensdag nu 
ik deze blog schrijf en ik merk 
dat het de dagen na terugkomst 
nog wel doorspeelt. Maandag 
had ik heel veel energie en was 
ik erg vrolijk. Ik voelde me hele-
maal opgeladen. ‘...’ De verbinding 
komt steeds in verschillende ge-
sprekken terug. Het heeft me er 
ook bewuster van gemaakt hoe 

belangrijk die verbinding is: met 
mezelf, anderen en mijn geloof. 
Ik hoop vast te houden om wat 
meer structuur in te bouwen in 
mijn leven want ik merkte dat dit 
me veel rust gaf afgelopen week-

end, ook wil ik meer stilte opzoe-
ken door middel van meditatie 
maar ook af en toe even buiten te 
wandelen.”
Lilian Greveling, studente Tolk en ge-
barentaal aan de Hogeschool van 
Utrecht.

Studentenpastoraat in Utrecht 
staat niet zomaar op zichzelf. Vanuit 
de Protestantse Kerk in Neder-
land is het ingebed in het bredere 
geheel van het studentenpastoraat 
in Nederland en in de stad Utrecht 
wordt het vorm-gegeven binnen 
het Interkerkelijk Platform Stu-
dentenpastoraat Utrecht (IPSU). 
Ds Jasja Nottelman heeft hierin als 
studentenpredikant vanuit de PGU 
een verbindende rol. Zowel binnen 
het IPSU als in contact met de ver-
schillende wijkgemeenten van de 
PGU probeert zij initiatieven voor 
en met studenten goed voor het 
voetlicht te brengen.

Missie
De missie van het studentenpas-
toraat wordt in aansluiting op 
de Missie van de Protestantse 
Kerk in Neder-land als volgt 
geformuleerd:
“In het studentenpastoraat ko-
men studenten samen rond het 
evangelie. Het pastoraat biedt 
de gelegenheid om in aanraking 
te komen met het goede nieuws 
van Gods liefde. Leren van en ver-
trouwen op elkaar en de Ander 
staat daarin centraal. Veelal wor-

den daarbij experimentele vor-
men van kerk-zijn verkend en 
ge-bruikt.”

Visie
“Het studentenpastoraat onder-
steunt studenten vanuit de liefde 
van God door samen met hen te 
zoeken naar antwoorden op exis-
tentiële vragen die tijdens de stu-
dententijd relevant zijn. Wie ben 
ik? Waar kom ik van-daan? Waar 
ga ik naar toe?”
“Het studentenpastoraat zet zich, 
gevoed vanuit het Evangelie, in om 
samen met jongeren op zoek te 
gaan naar deze antwoorden. Het 
is daarbij van belang de eigen per-
spectieven van jongeren op hun 
leven als ver-trekpunt te nemen in 
het werk.”

Studentenpastoraat als 
Veilige haven
Het studentenpastoraat is een 
veilige haven voor een ieder die 
daar behoefte aan heeft. Het stu-

dentenpasto-raat richt zich onder 
andere op studenten die de erva-
ring hebben ‘ontworteld’ te zijn: 
internationale studen-ten, studen-
ten met een beperking, studenten 
die lastig aansluiting vinden bij 
andere groepen om welke reden 
dan ook. Het studentenpastoraat 
wil voor hen fungeren als een vei-
lige haven. 

Studentenpastoraat als 
Missiepost
Studenten met en zonder kerke-
lijke achtergrond zoeken in deze 
fase van hun leven vaak naar ant-
woorden op existentiële vragen. 
Het studentenpastoraat voorziet 
in de mogelijkheid om vanuit le-
vensbeschouwelijk per-spectief 
studenten te stimuleren na te 
denken over deze vragen. In dit 
proces van zoeken en nadenken 
kan groeien wat wezenlijk is voor 
de christelijke traditie: het ver-
trouwen dat met elkaar gedeeld 
wordt. Dit levert nieuwe vor-
men op waarin de geloofstraditie 
wordt voortgezet, bijvoorbeeld 
in begeleiding en training van stu-
denten om hen te helpen de acti-
viteiten die zij ondernemen juist 
ook vanuit hun spiritualiteit te 
onderne-men.

Studentenpastoraat als 
Leerschool
Studenten zijn de leiders van 
morgen. Het studentenpasto-
raat is er voor alle studenten 
die zich willen oriën-teren op of 
zich willen vormen in het christe-
lijk geloof in relatie met thema’s 
als wetenschap, ethiek, cultuur, 
andere religieuze tradities. Het 
studentenpastoraat zet studen-
ten aan tot nadenken over deze 
thema’s en stelt hen in staat over 
deze thema’s een eigen visie te 
ontwikkelen.

Marloes Dankers is voorzitter van het 
bestuur van het IPSU, Jasja Nottelman is 
studentenpredikante vanuit de PGU.
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In gesprek met de leiders van morgen
Studenten in de kerk

Op deze hartpagina in Kerk in de 
Stad krijgen wijkgemeenten van de 
PGU de komende maanden alle 
gele-genheid uit te weiden over ‘stu-
denten in de kerk’. Dat kan zoals in 
onderstaand artikel gaan over het 
studen-tenpastoraat.

STUDENTEN 
IN DE KERK

Coaching en advisering 
over de volle breedte 

In Utrecht werken we samen binnen het IPSU en proberen op di-
verse manieren in contact met de boven-staande doelgroepen aan 
deze doelstellingen te werken.
Wat we de laatste jaren zien groeien is het contact met de studen-
tenverenigingen. Door verschillende vormen van coaching en advies 
ondersteunen we bijvoorbeeld dit seizoen de VGSU (de Vrijgemaakt 
Gereformeerde Studenten Vereniging Utrecht) en werken we al 
enkele jaren samen met het BOCS (Broederoverleg Christe-lijke 
Studentenverenigingen). We denken mee met studenten over de in-
vulling van het Veritasforum dat twee maal per jaar een bijeenkomst 
organiseert in het Academiegebouw over thema’s als ‘Werk en identi-
teit’, ‘De bijbel: proza of openbaring?’ Daarnaast hebben de contacten 
met IFES (International Fellowship of Evangelical Students) een geza-
menlijke bijbelstudiegroep opgeleverd en merken we hoe belangrijk 
het is dat internationale studenten een goede plek krijgen in Utrecht, 
mede door de inspanningen van de Holy Trinity Church. 

Het is mooi om te zien dat in Utrecht diverse kerken zich mede ver-
antwoordelijk voelen voor de ondersteu-ning van studenten in een 
belangrijke fase van hun leven. Dat maakt dat we via de website van 
het IPSU een gevarieerd aanbod kunnen laten zien van activiteiten als 
maaltijdgroepen, kloosterweekenden, lezingen etce-tera. 
Het individuele pastoraat groeit gestaag, niet onbelangrijk hierin is 
het doorverwijzen door de studentenpsy-chologen van de UU en de 
HvU. Studenten merken dat er samengewerkt wordt door verschil-
lende kerken, dat hun onderwijsinstellingen positief staan tegenover 
het studentenpastoraat en dat wordt zeer gewaardeerd. Ze voelen 
zich welkom en gastvrij ontvangen in de stad die voor een tijd hun 
plek zal zijn met een bloeiend studentenleven waar ruimte is voor 
bezinning en verdieping. * Tomatenpuree om uit te delen 

tijdens de introductieperiode.

Studentengroep die in het najaar van 2015 naar Taizé is geweest (foto’s Jasja Nottelman).

Het studentenpastoraat 
richt zich onder 

andere op 
studenten die de 
ervaring hebben 

‘ontworteld’ te zijn

* Gespreksgroep Eat & Creed.


