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Voorwoord
Op diverse manieren beweegt het IPSU zich op pastorale wijze in de leefwereld van studenten. Van
symposium tot intieme eetgroep: ook in 2016 werd vanuit het IPSU met enthousiasme en
betrokkenheid ingezet op het studentenpastoraat. In dit jaarverslag legt het IPSU verantwoording af
over zijn activiteiten in het kalenderjaar 2016, en dit beslaat dus de 2e helft van het academisch jaar
2015-2016 en de 1e helft van het academisch jaar 2016-2017.
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Visie en missie
De bij het IPSU aangesloten kerken willen gezamenlijk vorm geven aan studentenpastoraat te Utrecht,
met behoud van de mogelijkheid van eigen (pastoraal) werk voor
studerenden, met als doel:




kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteit,
hogeschool en studentenorganisaties
studenten te begeleiden in hun geestelijke ontwikkeling
gevoed door het geloof in God en geworteld in een
bijbelse traditie
een platform te zijn voor geloof en wetenschap.

Onder studentenpastoraat wordt verstaan de zorg voor geestelijk
welbevinden van studerenden. In het pastoraat wordt de waarde
en betekenis van de christelijke getuigenis op basis van het
Evangelie getoond. Het studentenpastoraat wordt uitgeoefend
via al het kerkelijk werk gericht op godsdienstige vorming en
educatie, alsmede dat gericht op begeleiding bij persoonlijke
vragen en problemen van studerenden, zowel individueel als in
groepsverband.

“IPSU vindt dat studerenden in
Utrecht toegang moeten
hebben tot
studentenpastoraat, waarbij
afstand en financiële middelen
geen belemmering
vormen.”
Uit: beleidsplan 2014-2018

Het studentenpastoraat richt zich op studerenden die zijn ingeschreven aan een hogeschool of
universiteit, gevestigd in Utrecht, dan wel elders studerend, maar wonend in de stad Utrecht. Het
doet dit zonder onderscheid naar geloof, nationaliteit, ras of seksuele gerichtheid.

De menskracht en voorzieningen van IPSU
Pastores en secretariaat
Vanuit de volgende kerken waren in 2016 de volgende pastores werkzaam voor het IPSU:
 ds. Jasja Nottelman (0,75 fte – protestants). Zij heeft een speciale aanstelling voor het werk
onder studerenden.
 ds. Catrien van Opstal (Evangelisch-Luthers)
 pastoor Bernd Wallet (Oud-Katholiek)
 ds. Alleke Wieringa (Remonstrants)
 ds. Carolien Cornelissen (Doopsgezind)
De laatste vier pastores zijn allen voor een klein deel van hun tijd vrijgesteld voor het studentenwerk.
Jasja Nottelman is voorzitter van het convent van IPSU-pastores, dat regelmatig bij elkaar komt voor
overleg en afstemming van programma. Het convent komt 2 à 3 keer per jaar samen om het
programma te bedenken en elkaar op de hoogte te houden van wat er speelt in de eigen kerk wat
betreft studenten.
Jasja maakt deel uit van het Landelijk Beraad Studentenpastores en van de Werkgroep
Studentenpastoraat van de PKN. Het IPSU werkt nauw samen met de EUG. Het deelt de ruimte van
het EUG voor het secretariaat. Het secretariaat van IPSU en EUG wordt door één en dezelfde
vrijwilliger gedaan.
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Huisvesting
Het IPSU is in 2016 gehuisvest op Oudegracht 33. Deze locatie is ook diverse malen gebruikt door
studentenverenigingen en eveneens voor de welkomstactiviteit voor internationale studenten die
tweemaal door het IPSU georganiseerd werd.

Website
Sinds 2012 is er de website www.ipsu.nl. Daarnaast is er een Facebookpagina voor het plaatsen van
foto’s en berichten. Cis de Hoop heeft zich als vrijwilliger bezig gehouden met de website, de
Facebookpagina en de PR. De website is in 2016 vernieuwd en geeft nu een frisse en toegankelijke blik
op het werk van IPSU. Studente HKU Lybrich van der Molen verzorgde prachtige illustraties en
bewerkte het logo.

Overleg van studentenpastores en het IPSU-platform
Het hart van het werk vindt plaats vanuit het convent van pastores, die de inhoud van het
studentenpastoraat vormgeven. Het IPSU als platform bestaat uit vertegenwoordigers van de
lidkerken en komt twee keer per jaar bijeen om samen met de pastores het reilen en zeilen van het
IPSU te bespreken. Het platform wordt juridisch vormgegeven als de Stichting IPSU, die afgelopen jaar
nog subsidie ontving van Universiteit Utrecht. Het bestuur van de stichting onderhoudt ook de
contacten met het dagelijks bestuur van de EUG. Het IPSU-platform is in 2016 twee keer bij elkaar
gekomen. Belangrijke onderwerpen die in deze vergadering besproken zijn waren de financiën, het
organiseren van een welkomstactiviteit voor internationale studenten en de UIT.

Pastoraat
Jasja Nottelman had regelmatig pastorale gesprekken met studenten en young professionals.
Studenten werden doorverwezen door de studentenpsychologen van de UU en van de HU. In het
seizoen namen deze gesprekken ongeveer 2 tot 3 dagdelen per week in beslag.

Netwerk
Binnen de EUG is er contact met de drie gemeentepastores, die eens per drie weken overleg hebben.
In de EUG is er duidelijk ruimte voor studenten en worden hun initiatieven gewaardeerd en
verwelkomd. Een aantal studenten doet actief mee in het voorbereiden van vieringen in de Janskerk,
in 2016 hielp een aantal studenten mee het gemeenteweekend in Gorssel met Hemelvaart
voorbereiden en een aantal van hen zitten in de redactie van het Maandblad Wijs. Jasja Nottelman
schrijft twee keer per jaar een inhoudelijk artikel voor WIJS, waarbij zij meestal het
studentenperspectief als uitgangspunt, dan wel referentiepunt neemt. In 2016 had het ene artikel het
thema “Vrienden maken” en het andere ging over “Missen”. Verder schreef Jasja Nottelman twee
artikelen in het Ouderlingenblad, een artikel getiteld ‘Wat doet studentenpastoraat eigenlijk’ en het
andere ‘Op reis naar Taizé’ over de impact van Taizé bij jongeren. Het artikel over studentenpastoraat
verscheen tevens op Candle. Daarnaast schreef Jasja verschillende artikelen voor ‘Kerk in Stad’. In
januari 2016 over het studentenpastoraat. In zomer 2016 over de Zusters Augustinessen en over
Casella en in oktober 2016 over de start van de leefgemeenschap. Daarnaast waren er ook artikelen
over studenten in de Jacobikerk en Nieuwe Kerk. Ook speelden studenten een rol in het organiseren
van het weekend van 8-10 april 2016 naar retraitecentrum Casella in Hilversum. Tevens werd er eind
2015 met een groepje studenten/young professionals een vastenkalender voorbereid, zowel op papier
als digitaal. Deze werd in de veertigdagentijd van 2016 in gebruik genomen.
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In het voorjaar van 2016 ontstond het initiatief van twee predikanten: ds. Wim Vermeulen
(Jacobikerk) en ds. Jasja Nottelman (Janskerk): een leefgemeenschap van studenten. In september
trokken de studenten in het huis aan Oudegracht 35. De zusters Augustinessen waren zo gastvrij de
groep onderdak te geven. In het najaar en de winter hebben de studenten de tijd genomen om aan
elkaar te wennen, in 2017 zullen ze stappen naar buiten toe ondernemen. Dit project is nu voor een
proefperiode van twee jaar opgezet. De studenten die hier nu wonen zijn Jetske Draaisma, Danny
Hakvoort, Mattijs Jonker, Dianne Jans en Rieks Hekman.
De Holy Trinity Anglican Church is actief met het oog op internationale studenten. Zij organiseerden in
2016 elke twee weken een bijbelstudie. Daarnaast hebben zij in februari en september een
Alphacursus gericht op internationale studenten georganiseerd. Ook was er een maandelijkse movie
night en was men op dinsdagmorgen welkom voor een ochtendgebed met aansluitend ontbijt.

Samenwerking met IFES
IPSU hecht aan de samenwerking met International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Dit is
een internationale organisatie die in Nederland samenwerkt vanuit christelijke
studentenverenigingen. Ook in 2016 kreeg deze samenwerking vorm, met name in het contact met
Guido van der Neut. Jasja Nottelman, Guido van der Neut en Erik Heemskerk hebben op 11 september
2016 een internationale lunch georganiseerd om internationale studenten welkom te heten in de
stad. Deze lunch zal gecontinueerd worden in 2017.

Samenwerking met andere studentenorganisaties
Contacten met het BOCS (Broederoverleg Christelijke studentenverenigingen) blijven goed. Door de
verschillende besturen wordt een en ander goed overgedragen. Op woensdag 9 maart 2016 vond de
Biddag sing-in van het BOCS plaats in de Janskerk. Jasja Nottelman werkte daarnaast samen met het
Veritasforum en was betrokken bij coaching op het gebied van fondswerving en andere zaken. In 2016
vond het Veritasforum plaats op 9 november 2016 in het ZIMIHC theater in Zuilen. Het thema was:
Solidariteit, met sprekers Govert Buijs en Arend Jan Boekestijn. In het najaar van 2016 werd er
geluncht met de besturen van de VGSU, met SSR-nu en Sola Scriptura. Jasja werd
bijbelkringleidercoach van een bijbelkring van de VGSU en zal in januari 2017 een
evaluatiebijeenkomst begeleiden van de bijbelkringen bij de VGSU.

Vertegenwoordigingen
In het afgelopen jaar nam Jasja Nottelman deel aan de vergaderingen van het Landelijk Beraad
Studentenpastores. Dit beraad kwam in de zomer van 2016 met het project Borders & Bridges dat in
2017 uitgerold zal worden. Het openingsevent zal plaatsvinden in de Janskerk en Jasja bereidt dit voor
met Cis de Hoop (student-assistente) en Dianne Jans (lid leefgemeenschap. Jasja is tevens adviseur
van de Werkgroep studentenpastoraat (SP) van de PKN die zich buigt over het hoe en het wat van het
studentenpastoraat namens de PKN. In 2016 werd meegedacht over de nota van het
studentenpastoraat dat gepresenteerd zal worden op de Generale Synode van april 2017.

Uitgelichte activiteiten
Het programma-aanbod bestond uit activiteiten die door de pastores voor studenten werden
georganiseerd bovenop en naast het reguliere programma van de betrokken kerken voor jongeren dat
onder de vlag van het IPSU aan studenten werd aangeboden. Bij het voor studenten gemaakte aanbod
ging het zowel om doorlopende als om eenmalige activiteiten. Voor een deel betrof het activiteiten
die rechtstreeks werden aangeboden door de deelnemende kerk. Hieronder worden enkele
activiteiten uit 2016 uitgelicht. Een overzicht van alle door IPSU aangeboden activiteiten volgt daarna.
Naast deze activiteiten hebben de pastores studenten met problemen en vragen individueel begeleid.
In het afgelopen jaar zijn activiteiten gericht op studenten binnen het IPSU met name vanuit de EUG,
door Jasja Nottelman en de doopsgezinde gemeente georganiseerd. Daarnaast werden vanuit Holy
Trinity Anglican Church activiteiten voor internationale studenten aangeboden.
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Vanuit de EUG
UIT-week
De UITweek 2016 werd in samenwerking met
doopsgezinde pastor ds. Carolien Cornelissen en ds.
Jasja Nottelman georganiseerd. Het IPSU stond weer
op de UIThofmarkt en deelde opnieuw
tomatenpureeblikjes uit met de tekst: ‘Zit je in de
puree? Het IPSU biedt een luisterend oor’. De kraam
op de UIThofmarkt trok vooral de aandacht. Als je
wilde kon je een koptelefoon opzetten en even
knuffelen met 'onze lieve Beer' onder het motto: Zet
de Stilte aan.
Eat & Creed
In het voor- en najaar van 2016 vond deze activiteit
maandelijks plaats en werd georganiseerd door Jasja
Nottelman. De activiteit werd via de website van het
IPSU en Facebook gepromoot en richtte zich op
studenten en young professionals. Het doel van de activiteit was om samen te eten en vervolgens een
(geloofs)gesprek te hebben met elkaar. Per keer kwamen er ongeveer 8-12 studenten en de invulling
van de avond was erg gevarieerd.
Casellaweekenden
In 2016 werd in april een kloosterweekend georganiseerd met het doel om elkaar beter te leren
kennen en verdiepende gesprekken te voeren op het gebied van zingeving en geloof. Het thema was:
Wankelmoed. Staigiaire Rachelle van Andel, studente aan de VU, begeleidde het weekend. 9
studenten namen deel aan het weekend.
Reis naar Taizé
Met 19 jongeren en leiding gingen we in de
Herfstvakantie van 2016 naar Taizé. Het was een
prachtige reis: de groep was zeer gemotiveerd.
We hadden veel lol en iedereen vond het erg leuk
in de gespreksgroepjes.

Vanuit de Doopsgezinde Gemeente
Utrecht
Praten & Proeven
Deze eet- en gespreksgroep voor jonge mensen,
werkend en studerend in Utrecht e.o., is in het
seizoen 2016-2017 acht maal bijeengekomen.
Het aantal deelnemers wisselde per avond. Er is
een vaste kern van deelnemers die meestal ook al
op een andere manier betrokken zijn bij de
Doopsgezinde Gemeente Utrecht. De groep staat
echter open voor iedereen, kerkelijk betrokken of
niet, gelovig of ongelovig. Er is in 2016 slechts een enkele keer iemand van buiten de vaste groep
gekomen. De onderwerpen waren divers en hadden onder meer betrekking op zingevingsvragen, de
levensloop, vrede in het groot en vrede in het klein.
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Taizé
Vanuit de traditie uit Taizé kwamen in 2016 elke tweede woensdag(avond) van de maand in de
Doopsgezinde gemeente samen. Tijdens deze diensten werden met pianobegeleiding Taizéliederen
gezongen, teksten uit de Bijbel en andere spirituele teksten gelezen, waaronder teksten van frère
Roger. Er werd samen gebeden, men was samen stil. Stilte is een belangrijk onderdeel van de viering.
Vanuit de stilte biedt de viering een moment van rust en inkeer. Doordat de liederen een aantal maal
achter elkaar gezongen worden wordt het meditatieve element versterkt en zijn ze makkelijk mee te
zingen.
De vieringen begonnen om 20:00 en duurden tot ongeveer 20.45u.Vanaf 19:45 ging de kerk open.
Voorafgaand aan de viering aten we met elkaar een eenvoudige maaltijd, waarvoor ieder iets kleins
meenam, zoals fruit, beleg of een salade. Iemand van de voorbereidingsgroep zorgde voor soep,
brood en thee: zo maakten we samen de maaltijd. Na afloop van de viering dronken we koffie en thee.
In het afgelopen jaar kwamen we 10 keer bij elkaar. Het aantal aanwezigen liep sterk uiteen, van 4 tot
15 personen. Regelmatig kwamen er mensen van buiten de Doopsgezinde Gemeente Utrecht. Vaak
hebben zij via de website, Facebook of via de opgehangen posters gelezen over de vieringen.

Vanuit de Oud-katholieke kerk
Stilte-uur
Elke woensdag stonden ook in 2016 de deuren van de kerk open naar de stilte. Vanaf 17.45 uur klonk
wat rustige muziek. Om 18.00 uur, na het luiden van de klokken, was er een korte schriftlezing gevolgd
door een kort gebed. Dan is er stilte die om rond 18.40 wordt afgesloten met een lied van Taizé.

Vanuit Holy Trinity Anglican Church
Student Bible Study
In 2016 was er een bijbelstudiegroep gericht op internationale studenten die ongeveer elke twee
weken het hele jaar (behalve juli en augustus) door plaatsvond. In deze avonden werden de
sacramenten en de geloofsbelijdenis van Nicea behandeld. Tijdens de Alpha-cursus in het voor- en
najaar lag de bijbelstudie stil. Deze bijbelstudie werd
bezocht door tussen de 6 en 15 mensen en het aantal
unieke bezoekers lag tussen de 25 en 30.
Student Alpha Group
In februari en september 2016 begon een Engelstalige
Student-Alpha in Holy Trinity Church. Hier waren ongeveer
15 mensen bij aanwezig en in 10 avonden en een weekend
werd door de basisvragen rond geloven en het christelijk
geloof gegaan.
Prayer and Praise Night
Deze dienst vond maandelijks plaats en is met name gericht
op studenten en jongere mensen, maar kent ook oudere
bezoekers. Bij deze dienst waren meestal rond de 10-20
mensen aanwezig en er is veel ruimte voor stilte, gebed en zingen. Het thema van de dienst is normaal
gesproken hetzelfde als die van de voorafgaande Student Bible Study. Voor de dienst werd samen
gegeten en de dienst was er de mogelijkheid om samen wat te drinken.
Student Movie Night
De Student Movie Night is gecontinueerd in 2016 en er werd weer maandelijks een film gekeken. Het
afgelopen jaar hebben we onder meer ‘The Passion of the Christ’, ‘Spotlight’ en ‘Andrey Rublev’
gekeken. Deze activiteit wordt wisselend bezocht met tussen de 4 en 15 bezoekers in 2016.
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Overzicht van activiteiten
Eetgroepen
 Eat & Creed: Samen eten, gevolgd door een
(geloofs)gesprek. 1x in de 2 á 3 weken in voor- en najaar.
EUG, Jasja Nottelman.
 Praten & Proeven: samen eten, dan een maatschappelijk
thema of geloofskwestie bespreken. Doopsgezinde
Gemeente, Janneke Leerink.
Taizé
 Taizéreis: In de herfstvakantie van 2016 is een groep naar
Taizé geweest. EUG, Jasja Nottelman.
 Taizé aan de Gracht: maandelijkse Taizéviering.
Doopsgezinde Gemeente, Nanja ter Brake-Vermond.
En meer:
 Uit-Week: Info-stand op de UIT-markt. IPSU, Jasja
Nottelman, Carolien Cornelissen en Cis de Hoop.
 Night of the Light: 1x per maand op zaterdagavond in de
Domkerk, mogelijkheid om binnen te lopen, een kaarsje aan te steken, een moment van
rust/bezinning te nemen. Domkerk, Bram Schipper.
 Casellaweekend: met een groep naar een klooster
Hilversum, weekend voor bezinning en ontmoeting. EUG,
Jasja Nottelman.
 Stilte-uur, elke woensdag van 17.45 tot 18.45 een uur van
stilte. Oud-katholieke kerk, Bernd Wallet.
.
Internationale studenten:
 Duitstalige kerkdiensten: Driejaarlijkse dienst in het Duits
met na afloop ruimte voor ontmoeting. Lutherse kerk.
Christiane Karrer.
 Prayer and Praise: Maandelijkse Engelstalige samenkomst.
Holy Trinity Church, David Phillips en Erik Heemskerk
 Student Bible Study: Driewekelijkse bijbelstudie. Holy
Trinity Church, Erik Heemskerk.
 Student Alpha Group: Tienwekelijkse cursus rond
basisvragen christelijk geloof. Holy Trinity Church, Erik Heemskerk.
 Student Morning Prayer and Breakfast: Mogelijkheid tot ontbijt na ochtendgebed op
dinsdagmorgen. Holy Trinity Church, David Phillips.
 Student Movie Night: Maandelijks film en discussie op zondagavond. Holy Trinity Church, David
Phillips en Erik Heemskerk.
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Financiële verantwoording
Onderstaande jaarrekening laat de geldstromen zien die via het IPSU lopen. Die hebben vooral
betrekking op het personaal, promotie en de activiteiten. Veel groter zijn echter de bijdragen in natura
die de deelnemende kerken leveren in de vorm van hun pastores. Het gaat dan om naar schatting 1,2
fte, wat bij een gemiddeld predikantsplaats van € 85.000 neerkomt op ruim € 100.000 op jaarbasis.

Enkele noten:
 Het is wederom gelukt om de vele activiteiten te draaien zonder daarvoor al te veel budget te
gebruiken, onder andere doordat er externe financiering was voor projecten en doordat de
deelnemers soms een kleine eigen bijdrage betaalden.
 De Universiteit is overgegaan op een systeem van projectmatige subsidies, waarvan we dit
jaar geen hebben aangevraagd. In 2016 zijn van zowel Universiteit Utrecht als Hogeschool
Utrecht geen subsidies meer ontvangen.

