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Voorwoord 

Op diverse manieren beweegt het IPSU - het 

Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht- zich 

op pastorale wijze in de leefwereld van studenten. Van 

leefgemeenschap tot belijdenisgroep, van kloosterreis tot 

persoonlijk gesprek: ook in seizoen 2018-2019 werd 

vanuit het IPSU met enthousiasme en betrokkenheid 

ingezet op het studentenpastoraat. In dit jaarverslag 

wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van 

augustus 2018 tot augustus 2019. 
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Visie en missie    

Het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat Utrecht 

verzorgt het pastoraat voor studenten op de universiteit 

en hogescholen in Utrecht. Zeven lidkerken uit Utrecht 

nemen deel aan het IPSU: 

• Anglicaanse kerk Holy Trinity 

• Doopsgezinde Gemeente 

• Evangelisch Lutherse Gemeente 

• Protestantse Gemeente 

• Remonstrantse Gemeente 

• EUG/Janskerkgemeente 

• 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.  



 

5 

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 

2018/2019 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) t/m 

mei 2019 

• pastoor Bernd Wallet (Oud-Katholiek)  

• ds. Alleke Wieringa (Remonstrants) tot 31 december 

2018, zij is opgevolgd door 

• ds. Marthe de Vries, per 1 januari 2019 

• ds. Carolien Cornelissen (Doopsgezind)  

 

De laatste vijf pastores zijn of waren 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.  
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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 heeft als vrijwilliger de 

website, e-mailcorrespondentie en de Facebookpagina 

bijgehouden. Harry Veenstra heeft sinds mei 2019 deze 

taken overgenomen. 

Huisvesting 

Het IPSU is gehuisvest op Oudegracht 33. Deze locatie 

wordt ook met regelmaat gebruikt door diverse 

studentenverenigingen.  
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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. 

Vertegenwoordigingen  
Jasja maakt deel uit van het Landelijk Beraad 

Studentenpastores. Een aantal keer per jaar komen 

studentenpastores uit Nederland bij elkaar om ervaringen 

uit te wisselen. In het najaar en in het voorjaar wordt er 

een conferentie georganiseerd.  
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Op 15 en 16 oktober 2018 was Jasja aanwezig bij de 

tweedaagse  conferentie op het Kontakt der Kontinenten 

en op 8 maart 2019 bij de dagconferentie in Amsterdam. 

Van 3-7 juni 2019 woonde Jasja ook de ‘Conference of 

European University Chaplains’ bij in Neuendettelsau in 

Duitsland. Het thema  van deze conferentie was: Truth in 

Transformation. 

Ook is Jasja lid van de Werkgroep Studentenpastoraat 

van de PKN, die het landelijk beleid wat betreft 

studentenpastoraat monitort en advies hierover geeft aan 

de PKN. In november 2018 is er op de Generale Synode 

van de PKN besloten dat het studentenpastoraat 

getransformeerd zal gaan worden tot projectorganisatie. 

Vanaf 2020 zullen pastores voor een periode van vijf jaar 

aangesteld worden om studentenpastoraat in de 

desbetreffende stad vorm te geven.  

Netwerk  

Algemeen 

Binnen de EUG/Janskerkgemeente is er contact met de 

andere 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. Een aantal studenten zit in 
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de redactie van het Maandblad Wijs, weer anderen doen 

werk in de Diakoniegroep of 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 juli 2019 verscheen het artikel 

‘Als het niet meer stroomt…’ binnen het nummer 

Stromen. Het artikel geeft een impressie van de Wellbeing 

Week voor studenten van de Universiteit Utrecht van mei 

2019 en schetst de problematiek van burn-out en stress 

bij studenten.   

 

Leefgemeenschap Eau de Gracht   

Leefgemeenschap Eau de Gracht beleeft haar laatste 

seizoen in het huis van de zusters Augustinessen op 

Oudegracht 35.  Met veel plezier leven de studenten in de 

leefgemeenschap die ze in september 2019 met pijn in het 

hart moeten gaan verlaten.  
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In het afgelopen seizoen waren ze actief met een 

kledingactie voor de vluchtelingen op Lesbos. In 

november bezochten ze regelmatig de doorlopende 

viering in het kader van het Kerkasiel in Den Haag. In 

januari 2019 organiseerden ze een MensenBieb waarbij 

mensen bij verschillende ‘boeken’ op bezoek konden om 

hun verhalen te ‘lezen’. 

De logeerkamer werd door heel verschillende mensen 

tijdelijk bewoond. Van een Schotse predikant tot iemand 

van Kerk in Actie, op verlof in Nederland was, van een 

Hongaarse jonge man die maar moeilijk woonruimte kon 

vinden tot een gemeentelid van de Ghanese Nativity 

Church, die met een groep de Protestantse Gemeente 

Utrecht bezocht. Al die gasten werd zeer gastvrij onderdak 

geboden en de bewoners van Eau de Gracht hebben veel 

geleerd van al deze ontmoetingen.  
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Internationale studenten  

Holy Trinity Anglican Church is actief met het oog op 

internationale studenten. In 2018 en 2019 werden hier 

weer veel activiteiten georganiseerd en was er een 

community van internationale en Nederlandse studenten. 

Elke twee weken vond er een Bijbelstudie plaats, in het 

najaar van 2018 werd de cursus Christianity Explored 

georganiseerd en naast de maandelijkse movie nights 

waren er ook andere spontane sociale activiteiten. Een 

mooi moment hierin was het gezamenlijk over de 

Utrechtse vrijmarkt lopen tijdens Koningsnacht. 

 

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  

 

In het seizoen 2018/2019 was er goed contact met Sola 

Scriptura. Studentenpastor Jasja Nottelman werd 

gevraagd om de meditatie te houden bij de openingsavond 

van de vereniging in september 2018. In januari 2019 

ondersteunde zij bij de halfjaarlijkse evaluatie van de 

bijbelkringen. Regelmatig konden leden van Sola terecht 

in het pand op de Oudegracht, waar ze met veel plezier 

gebruik van maakten. 

Ook leden van SSr benutten met diverse disputen de 

ruimte van de Oudegracht.  
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Uitgelichte activiteiten 

Utrechtse Introductie Tijd – UIT 2018  

Tijdens de UIT-week , 13-17 augustus 2018, heeft het 

IPSU zich op verschillende wijzen gepresenteerd. Zo werd 

tijdens de UITmarkt door Jasja Nottelman, Carolien 

Cornelissen en Cis de Hoop een infokraam bemenst. Als 

gadget deelden we luciferdoosjes uit met verschillende 

teksten, zoals: ‘Opgebrand? Het IPSU is er voor jou’ of 

‘Vol vuur? Het IPSU is er voor jou!’.  

Deze doosjes gaven aanleiding tot mooie gesprekken en 

een leuke insteek om informatie te geven over de IPSU-

activiteiten. Verder was er op woensdagavond lasergamen 

in de Janskerk, georganiseerd door het NSU en op een 

donderdagavond een Taize-viering georganiseerd met de 

werkgroep Taizé in Utrecht.  
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Taizéreis oktober 2018  

Met een kleine 40 jongeren en begeleiders zijn we in de 

herfstvakantie -van 21 t/m 28 oktober- naar het 

oecumenisch klooster Taizé geweest. 

Een van de studenten zei over deze reis:  

Taizé is zo’n fijne plek om even tot rust te komen en na te 

denken over de dingen die echt belangrijk zijn in het 

leven, het is echt even back to the basics. En de sfeer is er 

zo ontzettend fijn, het is gezellig, je leert mensen uit 

verschillende landen kennen. Het is een plek waar je jezelf 

kunt zijn, waar niet geoordeeld wordt en waar iedereen 

geaccepteerd wordt.  

Begeleiding:  Jasja Nottelman, i.s.m. begeleiders uit 

andere plaatsen 
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Belijdenisgroep 

Eind december 2018 bleek dat een studente, een young-

professional en een wat minder young-professional 

belijdenis wilden gaan doen met Pinksteren in de 

Janskerk. Een aantal andere studenten wilden graag 

meedenken en meepraten over de verschillende thema’s: 

Wat is voor jou ‘geloven’, wat is jouw godsbeeld, hoe zie je 

de verhouding God, Jezus en de Geest, wat betekent 

bidden voor jou, wat betekent voor jou christen zijn in de 

praktijk etc.   

Het werden een zevental avonden met eerst een maaltijd 

en daarna doorpraten op een onderwerp. Met z’n achten 

werd de viering van 9 juni 2019 voorbereid en was de 

viering een warm feest van vuur en inspiratie, inclusief 

heuse pinksterkoekjes die op de ‘Belijdenisbakdag zijn 

gemaakt. 

Begeleiding: Jasja Nottelman 
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Student Movie Night  

De Student Movie Night werd maandelijks georganiseerd 

in 2018-2019. Er zijn veel verschillende films gekeken 

waarna een goed gesprek volgde. Films die we onder meer 

hebben gekeken zijn ‘Shadowlands’, ‘The Nativity story’, 

‘Groundhog Day’ en ‘Hunt for the Wilderpeople’. Deze 

activiteit werd wisselend bezocht, 5 tot 15 bezoekers.  

Organisatie: Holy Trinity Church 

 

Student Bible Study  

Ook in dit seizoen was er een bijbelstudiegroep gericht op 

internationale studenten die elke twee weken op 

dinsdagavond bijeenkwam. In december 2018 deden we 

een korte (wekelijkse) Advent-serie op basis van het boek 

‘Advent for everyone, a journey through Matthew’ van de 

Anglicaanse bisschop en theoloog N.T. Wright. 

Vervolgens werden in het eerste halfjaar van 2019 de 

zeven hoofdzonden en enkele andere thema’s behandeld. 
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De Bijbelstudies werden goed bezocht (10-15 studenten 

per keer) en vormen het hart van de studentenactiviteiten 

die Holy Trinity Church aanbiedt.  

 

Christianity Explored Course  

Vanaf september 2018 vond een Engelstalige Christianity 

Explored course plaats. Deze cursus beoogt mensen 

kennis te laten maken met het christelijk geloof door het 

Evangelie van Markus in 10 sessies te behandelen en elke 

week een ander thema naar voren te halen. Per avond 

waren ongeveer 10 mensen aanwezig en deze cursus 

verving de Bijbelstudies van september tot november. 



 

21 

Prayer and Praise Night  

Deze maandelijkse dienst 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. De thema’s van deze diensten komen overeen met 

de thema’s van de Student Bible Study. Na de dienst was 

er ook de mogelijkheid voor ontmoeting onder het genot 

van een drankje.  

 

Kloosterweekend bij Casella  

Het thema van dit weekend (24-26 mei 2019) was: Rust 

en Ruimte. Met z’n tienen boog de groep zich over dat 

thema door samen te wandelen, te spreken met een van 

de jonge zusters, het labyrint te lopen en in de tuin te 

werken. Hoe vind je rust in deze hectische wereld waarin 

we leven en waar en voor wie maak je op welke manier 

ruimte voor in je eigen leven? Het was prachtig weer en 

op zaterdagavond werd er gezongen rond de vuurschaal 

Begeleiding; Jasja Nottelman 
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Ontvangst theologiestudenten uit Neuendettelsau 

In het weekend van 24 t/m 27 januari 2019 kwamen 24 

Duitse theologiestudenten met hun studentenpastor en 

een docente Nieuwe Testament op bezoek in Utrecht. Ze 

logeerden in de StayOkay op de Neude. Donderdag 

bezochten ze de Choral Evensong & Pub, vrijdag was er 

een studiedag op de PThU in Amsterdam, zaterdag 

bezochten ze een project in Utrecht en werden ze verrast 

met een heerlijke maaltijd gemaakt door 

leefgemeenschap Eau de Gracht.  

Zondag werden ze welkom geheten in de viering van de 

Oecumenische Janskerkgemeente en genoten ze van de 

kerkruimte, de viering en van de gastvrijheid van de 

gemeente.   

Organisatie: Jasja Nottelman 
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Wellbeing Week van de Universiteit Utrecht 
De Universiteit Utrecht besloot in het najaar 2018 dat er 

een Wellbeing Week zou moeten komen, om zo de 

problematiek rondom stress en burn-out bij studenten op 

een goede manier aan de orde te stellen. 

De week vond plaats van 6 - 10 mei 2019. Vanuit het IPSU 

werd er meegedaan door studentenpastor Jasja 

Nottelman. Op 6 mei vond de Kickoff plaats in de 

Janskerk met een mega-yogasessie. Jasja gaf op maandag 

en donderdag een workshop; met behulp van de Atlas van 

de Belevingswereld gingen studenten met elkaar in 

gesprek over hun bezigheden en op welke manier stress, 

prestatiedruk en het leenstelsel hierin een rol spelen. Ook 

bood zij een aantal ‘Bright Conversations’ aan: 

gesprekken die overal over zouden kunnen gaan en 
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wellicht een nieuw perspectief kunnen bieden op waar je 

mee bezig bent. De gesprekken waren heel divers qua 

thema en qua achtergrond van de studenten. De 

Oudegracht werd ingezet als locatie voor o.a. een 

workshop over gezond eten en er werd voor en na de week 

een borrel gehouden voor workshopleiders om elkaar te 

leren kennen en na te praten over de week. De volgende 

WellBeing Week zal plaatsvinden in november 2019.  

 

 

 

Taizé aan de Gracht  

Maandelijks komen we in onze ‘vermaning’ ( lees: 

doopsgezinde kerk) aan de Oudegracht  samen, om vanuit 

de traditie van Taizé te zingen, lezen, bidden en samen stil 

te zijn. Net als in Taizé worden de liederen meerdere 

keren achter elkaar gezongen, begeleid door piano. Ook 

stilte is een belangrijk onderdeel van de viering. Een stilte 

die ruimte biedt voor  rust en inkeer. Een stilte die ruimte 

biedt aan de Eeuwige. Van tevoren 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.  

Organisatie: Doopsgezinde Gemeente 
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Kloosterweekend Chevetogne  

In het weekend van 29-31 maart ging een groep van twaalf 

studenten met de priester van de Holy Trinity Church 

naar Chevetogne, een klooster in België. Het thema van 

het weekend was ‘How do we become better people?’ en 

in verschillende sessies werd hier over nagedacht: we 

bespraken ideeën hierover van de Navigators, van 

Colombiaanse pinksterkerken en van de liturgie in een 

communiedienst.  

Daarnaast werden ook de gebedsdiensten in het klooster 

bezocht. Een van de monniken gaf ons een fascinerende 

uitleg over hoe wierook wordt gemaakt. Voor veel van 

onze studenten was dit een mooi en inspirerend weekend 

en inmiddels is ook al weer geboekt voor 2020!  
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Financieel overzicht 
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