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[Ondertitel van document]
Abstract
[Trek de aandacht van uw lezer met een interessante samenvatting. Dit is meestal een kort
overzicht van het document.
Wanneer u uw inhoud wilt toevoegen, klikt u hier en begint u te typen.]

IPSU Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht

Voorwoord
Op diverse manieren beweegt het IPSU - het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat
Utrecht- zich op pastorale wijze in de leefwereld van studenten. Van symposium tot eetgroep,
van kloosterreis tot persoonlijk gesprek: ook in seizoen 2017-2018 werd vanuit het IPSU met
enthousiasme en betrokkenheid ingezet op het studentenpastoraat. In dit jaarverslag wordt
een overzicht gegeven van de activiteiten van januari 2017 tot augustus 2018. Het bestrijkt deze
keer dus anderhalf jaar, dit met het idee om in de toekomst gelijke tred te houden met het
academisch jaar.
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Visie en missie
Het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht verzorgt het pastoraat voor studenten
op de universiteit en hogescholen in Utrecht. Er nemen zeven lidkerken uit Utrecht deel aan
het IPSU:

•
•
•
•
•
•
•

Anglicaanse kerk Holy Trinity
Doopsgezinde Gemeente
Evangelisch Lutherse Gemeente
Protestantse Gemeente
Remonstrantse Gemeente
EUG Oekumenische Studentengemeente
Oud-katholieke parochie

De bij het IPSU aangesloten kerken willen
gezamenlijk vorm geven aan studentenpastoraat te
Utrecht, met daarbij ook behoud van de mogelijkheid
van eigen (pastoraal) werk voor studerenden, dit met
het doel:
•

•

•

kerkelijk aanwezig te zijn 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 zowel godsdienstige
vorming en educatie, als ook op begeleiding bij
persoonlijke vragen en problemen van studerenden.
Dat kan zowel individueel als in groepsverband.

Het studentenpastoraat richt zich op studerenden die zijn ingeschreven aan een hogeschool of
universiteit, gevestigd in Utrecht, dan wel elders studerend, maar wel wonend in de stad
Utrecht. Het doet dit zonder onderscheid naar geloof, nationaliteit, ras of seksuele gerichtheid.
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De menskracht en voorzieningen van IPSU
Pastores
Het hart van het werk vindt plaats vanuit het convent van pastores, die de inhoud van het
studentenpastoraat vormgeven. Vanuit de volgende kerken waren in 2017/18 de volgende
pastores werkzaam voor het IPSU:
•
•
•
•
•

ds. Jasja Nottelman (0,75 fte – PKN)
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.

Stichting IPSU
Het IPSU als platform bestaat uit vertegenwoordigers van de lidkerken en komt twee keer per
jaar bijeen om samen met de pastores en het bestuur het reilen en zeilen van het IPSU te
bespreken. Het platform wordt juridisch vormgegeven als de Stichting IPSU en is als zodanig
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK. 30250224). Het doel van stichting IPSU is
officieel vastgelegd in de statuten:
De stichting heeft ten doel het behartigen van de (materiële) belangen van het IPSU waarin
Utrechtse kerken samenwerken in het organiseren en stimuleren van pastorale zorg voor
studenten die een opleiding volgen in het hoger beroepsonderwijs of aan de universiteit en in
Utrecht wonen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
De stichting heeft vooral een faciliterende rol, waarbij de lidkerken en pastores naar eigen
inzicht invulling kunnen geven aan het studentenpastoraat. De stichting heeft een bestuur,
bestaande uit Marloes Dankers (voorzitter), Debby Los (penningmeester) en Erik Heemskerk
(secretaris).
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Afstemming over de activiteiten vindt zoals gezegd plaats in het halfjaarlijks overleg met het
bestuur, de afgevaardigden uit de lidkerken en pastores. Dit overleg wordt door het bestuur
geïnitieerd en hierin worden onder andere de lopende (en toekomstige) activiteiten,
verslaglegging en financiën besproken. Het bestuur heeft vooral een rol op afstand, waarbij het
de randvoorwaarden schept waarbinnen het platform zelfstandig kan functioneren en van
toegevoegde waarde kan zijn voor de Utrechtse studenten.

Website en PR
Sinds 2012 is er de website www.ipsu.nl. Hierop staat o.a. de algemene informatie over het
IPSU en een actueel overzicht van alle onze activiteiten. Ook is er een Facebookpagina waarop
regelmatig foto’s en berichten worden geplaatst . Cis de Hoop houdt zich als vrijwilliger bezig
met de website, e-mailcorrespondentie en de Facebookpagina.
De website is in 2016 vernieuwd. Studente HKU Lybrich van der Molen verzorgde daarvoor
prachtige illustraties en bewerkte het logo. Zo heeft het IPSU echt een eigen huisstijl gekregen,
wat zorgt voor duidelijke herkenbaarheid.

Huisvesting
Het IPSU is gehuisvest op Oudegracht 33. Deze locatie wordt ook met regelmaat gebruikt door
diverse studentenverenigingen.

Pastoraat
Jasja Nottelman heeft regelmatig pastorale gesprekken met studenten en young professionals.
Studenten worden doorverwezen door de studentenpsychologen van de UU en van de HU. In
het seizoen nemen deze gesprekken ongeveer 2 tot 3 dagdelen per week in beslag.
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Netwerk
Algemeen
Binnen de EUG, Oekumenische Studentengemeente 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 2017/18 hielp een aantal
studenten mee om het gemeenteweekend in Apeldoorn met Hemelvaart voor te bereiden Een
aantal studenten zit in de redactie van het Maandblad Wijs, weer anderen doen werk in de
Diakoniegroep en de Liturgiecommissie.
Jasja Nottelman schrijft een of twee keer per jaar een inhoudelijk artikel voor WIJS, waarbij
zij meestal het studentenperspectief als uitgangspunt, dan wel referentiepunt neemt. In 2017
had het artikel het thema “Opruimen”.
Voor het Ouderlingenblad schreef zij nog 2 artikelen (de andere 3 zijn in 2016 verschenen) over
studentenpastoraat. Voor het maartnummer schreef zij over leefgemeenschap Eau de Gracht,
voor het meinummer liet zij twee studenten theologie aan het woord die zich voorbereiden op
het ambt van predikant.

Leefgemeenschap Eau de Gracht
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 dat
jaar 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 en een spiritueel leven met elkaar op te
bouwen. In 2017 en 2018 zijn er stappen naar buiten
toe ondernomen. Een keer per twee weken
organiseren ze een open maaltijd waarbij iedereen van
harte welkom is. In het huis is een logeerkamer waar
diverse studenten en anderen tijdelijk gebruik van
maken.

Internationale studenten
Holy Trinity Anglican Church is actief met het oog op de internationale studenten. Hier werd
in 2017 en 2018 elke twee weken een Bijbelstudie georganiseerd. Daarnaast was er in voor- en
najaar 2017 een Alpha-cursus en in voorjaar 2018 een Uncover John-serie, beiden gericht op
het gesprek aangaan met zowel christelijke als niet-christelijke internationale studenten.
Verder werd er een maandelijkse Movie Night aangeboden en vonden er een aantal spontane
sociale activiteiten plaats. Er was in deze periode sprake van een echte ‘community’ van
internationale studenten en Nederlandse studenten, die tot stand is gekomen.

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.
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Samenwerking met andere studentenorganisaties en verenigingen
Contacten met het BOCS (Broederoverleg Christelijke studentenverenigingen) blijven goed.
Door de verschillende besturen wordt een en ander goed overgedragen.
Jasja Nottelman werkte daarnaast samen met het Veritasforum en was betrokken bij coaching
op het gebied van fondswerving en andere zaken. Op 10 mei gingen sprekers Mounir Samuel,
Welmoet Boender en Rasit Bal in gesprek over het thema 'Doorgeschoten geloof; over religieus
radicalisme en de samenleving’. Op 2 mei 2018 was het thema Slachtoffer: Strijder of lijder?
Over de rol van slachtoffer en dader in de samenleving. Deze avond gingen Henri Beunders en
Fred van Iersel met elkaar in debat.
Jasja is vaste bijbelkringleidercoach van een bijbelkring van de VGSU en heeft in januari 2017
en januari 2018 een evaluatiebijeenkomst begeleid van de bijbelkringen bij de VGSU.
Het bestuur van Sola Scriptura heeft diverse keren om advies gevraagd bij precaire
onderwerpen. Daarnaast werd Jasja gevraagd om twee seminars te houden op de SOS avond
(Sex op Sola) op 18 april 2018.
SSR-nu nodigde Jasja uit om op 8 februari 2018 een lezing te houden over de Vrouw als
predikant, de vrouw in het ambt. Een vrouwendispuut van S.S.R.-N.U. vroeg haar om een
avond in mei te begeleiden rondom vrouwen in de bijbel.

Vertegenwoordigingen
Namens het IPSU neemt 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 is uitgerold. Het openingsevent vond plaats in de Janskerk en Jasja bereidde dit
voor met Cis de Hoop (student-assistent) en Dianne Jans (lid leefgemeenschap Eau de Gracht)
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 2017 en 2018 werd meegedacht over de nota van het studentenpastoraat die gepresenteerd
werd op de Generale Synode van november 2017. Op deze Synode werd besloten dat er een
grondig onderzoek gedaan moest gaan worden naar de actuele stand van zaken van het
studentenpastoraat in Nederland vanwege de PKN. Dit zal in november 2018 gepresenteerd
worden.
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Uitgelichte activiteiten
Taizéreis oktober 2017
Met twee bussen vol studenten (18 mensen) zijn we naar Taizé gereden, een mooie
samenwerking tussen Hoofddorp, Den Haag en Utrecht. Het was heel rustig in Taizé, waardoor
we voor de verandering eens echt toekwamen aan rust en bezinning! Genoeg ruimte voor een
intensieve wandeling, voor goede gesprekken en zingen, zingen, zingen…
Mooie quote van de broeder die de bijbelstudie verzorgde
deze week: “The disciples had an enormous talent to miss
the point!” Dat relativeert toch maar weer mooi dat we
altijd maar alles willen begrijpen, ook als het gaat om wat
God met je voor heeft in je leven…
Vanuit Utrecht begeleiding ds Jasja Nottelman

Eat & Creed
Dit seizoen -najaar 2017 en begin 2018- gingen we vooral
uit eten! We bezochten een aantal leefgemeenschappen
waar studenten wonen en hoorden hun verhaal: Eau de
Gracht, Ki Tov, De Saffier, Place to be U. Stuk voor stuk
inspirerende woonplekken waar er aandacht is voor elkaar,
met of zonder een expliciet gebedsleven. Een kleine
uitzondering was het bezoek aan Casella, waar niet meteen
studenten wonen, maar wel erg welkom zijn. Aanleiding
was in november 2017 dat broeder Sebastiaan uit Taizé op
bezoek was en het altijd leuk vind om jongeren te
ontmoeten: het werd een bijzondere avond! Per avond
waren er tussen de 3 en 10 studenten.
Begeleiding ds Jasja Nottelman

Good Mourning (Rouwgroep voor studenten)
In het vroege voorjaar van 2017 konden we met 7 studenten deze
gespreksgroep starten. Het werd een intensief traject. Er werden
vele verhalen verteld, ervaringen gedeeld en verwerkt op diverse
creatieve manieren. Goed om zo met elkaar deze heftige verhalen
te delen, ruimte te hebben voor vragen zonder dat er van alles
opgelost kan of moet worden.
In het voorjaar van 2018 waren er niet genoeg studenten om een
groep mee te starten. Wel werden er met een paar studenten
individuele gesprekken gevoerd rondom rouw.
Begeleiding: ds Jasja
(vrijwilliger rouwzorg)

Nottelman

en

Liesbeth

Timmers
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Rebible
In het voorjaar van 2018 kwam een groepje studenten 4 avonden
bij elkaar rond het boek van Inez van Oord: Rebible. De avonden
bestonden uit een intensieve bijbelstudie, een bijdrage uit het
boek van van Oord en een creatieve verwerking. Er werden
persoonlijke teksten geschreven en bibliodramatisch werkvormen
gebruikt. De verhalen die aan bod kwamen waren o.a. : het gevecht
van Jacob met de engel, de overspelige vrouw en de bruiloft te
Kana.
De studenten: ’Mooi om zo de verhalen (opnieuw) te beleven.’
‘Wat mij betreft gaan we volgend najaar weer verder!’
Begeleiding: ds Catrien van Opstal en ds Jasja Nottelman

Taizé aan de Gracht
Vanuit de traditie uit Taizé kwamen we ook in 2017 en 2018 één keer per maand in de
Doopsgezinde gemeente samen voor een Taizéviering. We zingen de liederen uit Taizé, lezen
(bijbel)teksten, bidden samen en zijn samen stil. De liederen werden ook dit seizoen weer mooi
begeleid op de piano. Naast zingen, luisteren, en bidden is ook stilte een belangrijk onderdeel
van de viering.
Voorafgaand aan de viering eten we met elkaar.
Iemand van de voorbereidingsgroep zorgt voor
soep en brood, degenen die mee-eten nemen iets
kleins mee voor 2 à 3 personen. Zo maken we samen
de maaltijd. Na afloop drinken we samen thee.
Via PR en Social Media worden ook steeds meer
mensen buiten de eigen gemeente bereikt. Het
aantal aanwezigen was dit seizoen steeds zo rond de
15 personen.

Student Bible Study
In 2017 en 2018 was er een bijbelstudiegroep gericht op internationale studenten die
gedurende het hele jaar (behalve juli en augustus) elke twee weken plaatsvond. Op deze
avonden werd de geloofsbelijdenis van Nicea en de Bergrede behandeld. Tijdens de Alphacursus in het voor- en najaar 2017 lag de Bijbelstudie stil. Deze Bijbelstudies werden goed
bezocht en de dinsdagavond werd voor veel studenten een wekelijkse ‘kerkavond’.
Bezoekersaantallen lagen tussen de 8 en 15 personen per keer.

Student Alpha Group
In februari en september 2017 vond een Engelstalige Student-Alpha plaats bij 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. Dit waren goede en
inspirerende bijeenkomsten.
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Uncover John
In het voorjaar werd besloten om Uncover John te gaan
organiseren. Dit is een serie om niet-gelovigen te engageren met
het geloof door samen het evangelie van Johannes te lezen en het
gesprek aan te gaan over verschillende thema’s naar aanleiding
van passages uit dit Evangelie. Dit waren mooie avonden met
tussen de 10 en 20 bezoekers.

Prayer and Praise Night
Deze dienst vond in 2017 en 2018 maandelijks plaats (behalve in juli en augustus) 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 na de dienst was er de mogelijkheid om
samen wat te drinken.

Student Movie Night
De Student Movie Night vond maandelijks plaats in 2017 en
2018. Er werden veel verschillende films gekeken waarna een
goed gesprek volgde. Films die we hebben gekeken bevatten
onder meer ‘Silence’, ‘Wings of Desire’, ‘The Shack’ en
‘Romero’. Deze activiteit werd wisselend bezocht met tussen
de 4 en 15 bezoekers in 2017 en 2018.

Kloosterweekend
In het weekend van 15-17 juni 2018 ging een groep van elf studenten met de priester naar
Chevetogne, een klooster in België.
Het thema van het weekend was ‘What has God
called me to do?’ en naast sessies over het thema
werden de gebedsdiensten in het klooster bezocht.
Er werd gekeken naar roepingen in de Bijbel,
ervaringen werden uitgewisseld en een van de
monniken in het klooster was bereid zijn verhaal te
delen. Het was een erg mooi en inspirerend
weekend!
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