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Voorwoord
Het was een bijzonder seizoen. Vanaf half maart
2020 ging Nederland in lockdown en werden alle
activiteiten van het IPSU online aangeboden.
Met name het aanbod van de Zinnige Gesprekken,
die tot dan toe live werden gehouden, ging vanaf
dat moment per Zoom of telefoon.
De behoefte bij studenten was groot om met
iemand te spreken over wat deze tijd met hen
deed en doet. Internationals konden niet meer
naar huis, maakten zich zorgen over familie
en vrienden. Nederlandse studenten vonden
het soms lastig hun motivatie te behouden,
eenzaamheid lag op de loer.
Het was fijn te
merken dat het
studentenpastoraat veel
kon betekenen in deze
lastige en onzekere tijd.
Een aantal groepen
konden ook online
voortgezet worden
en via Zoom werd er
allerlei creatiefs bedacht:
er ontstond zelfs
coronakunst!
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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 2019/2020 de volgende
pastores werkzaam voor het IPSU:
•
•
•
•
•

ds. Jasja Nottelman (0,75 fte – PKN) Zij is
vrijgesteld voor het werk onder studerenden.
ds. Hetty Brederoo-Reitsma (Luthers) vanaf
maart 2020
pastoor Bernd Wallet (Oud-Katholiek) tot
najaar 2019
ds. Marthe de Vries (Remonstrants) vanaf
januari 2019
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.
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Jasja is lid van het
Landelijk Beraad
Studentenpastores.
Per jaar komen
studentenpastores
uit Nederland bij
elkaar om ervaringen
uit te wisselen en
in het najaar en in
het voorjaar wordt
er een conferentie
georganiseerd.
Jasja Nottelman schrijft een of twee keer per jaar
een inhoudelijk artikel voor WIJS, het blad van
de Oecumenische Janskerkgemeente, waarbij zij
meestal het studentenperspectief als uitgangspunt,
dan wel als referentiepunt neemt. In augustus
2020 verscheen een artikel met de titel: (Be)wonen
op de vierkante meter. In dit artikel belicht zij de
invloed van corona op het leven studenten en hoe
studentenpastoraat merendeels online is gaan
verder werken om op een goede manier er voor
studenten te kunnen zijn.
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Op 26 en 27 september 2019 was Jasja betrokken
bij de organisatie van de conferentie in Amsterdam
met het thema: Zin? Over de toekomst van
geestelijke zorg onder studenten inclusief de
boekpresentatie ‘De onvolbrachte taak van het
studentenpastoraat’, van de hand van ds Edith
Plantier bij haar afscheid als internationaal
studentenpastor in Amsterdam.
Op 26 juni 2020
werd het boek
‘Zinzoeken en Zijn’
gepresenteerd,
12 interviews
over het belang
van de werksoort
studentenpastoraat,
geschreven door
Walther Burgering,
studentenpastor in
Leiden.

In het boek staat ook een interview met Jasja. De
presentatie vond, geheel coronaproof, plaats in de
Janskerk in Utrecht.
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Jammer genoeg kon de Global Conference van
studentenpastores in Sheffield niet doorgaan. In
plaats daarvan vond een webinar plaats. Jasja
was een van de sprekers in een online sessie over
hoe te werken als studentenpastor in coronatijd.
Jasja is lid van de Werkgroep Studentenpastoraat
van de PKN, die het landelijk beleid wat betreft
studentenpastoraat monitort en advies hierover
geeft aan de PKN. De werkgroep is in september
2019 begonnen en langzamerhand zijn er in
diverse plaatsen in Nederland de projecten van
start gegaan.
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Wilma Blaak liep stage bij Jasja in juni en juli 2020,
om ervaring op te doen als geestelijk verzorger
bij de Zinnige Gesprekken. Zij heeft dit met goed
gevolg afgesloten.
De activiteiten van het IPSU die regelmatig
plaatsvonden op de Oudegracht, kregen
vanaf 1 januari 2020 een andere ruimte. De
oecumenische Janskerkgemeente die graag
haar activiteitenruimtes ter beschikking stelt voor
het IPSU verhuisde van de Oudegracht naar
Boerhaaveplein 199, de Nicolaas Monica parochie.
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Activiteiten
Reis naar Taizé (20 t/m 27 oktober 2019)
Met ruim 25 mensen werd de reis naar Taizé
gemaakt. Het was een bonte groep jongeren uit
Den Haag en Utrecht.
Begeleiding: Jasja Nottelman i.s.m. begeleiders uit
andere plaatsen.
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Wellbeing Week van de Universiteit
Utrecht
(18-22 november 2019)

De tweede Wellbeingweek was een waar
succes. Studenten weten het programma goed te
vinden. Het IPSU bood een heel aantal zinnige
gesprekken of Bright Conversations aan, waar
gretig gebruik van werd gemaakt. In de Janskerk
werd een yogasessie gegeven i.s.m. Olympos. Op
de Oudegracht verschillende workshops.

Op de woensdag vond er een ligconcert plaats
in de Janskerk, in opdracht van het IPSU.
Laurens de Man, vaste organist en pianist van de
Janskerk en Marnix Vinkenborg, digitaal musicus,
hadden een prachtig programma samengesteld
van muziek door de eeuwen heen. Ruim 100
studenten lagen op matjes in het koor, dekentjes
of slaapzakken over hen heen. Zo luisterden ze
naar drie kwartier bijzondere muziek in een even
bijzondere kerk.
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Wellbeing Week van de UU
(11-15 mei 2020)

Na het succes en de peiling van de behoefte
vond in mei 2020 opnieuw een Wellbeing Week
plaats. Tijdens het voorbereiden ervan brak de
corona crisis uit. Pijlsnel werd overgestapt op een
online versie. Zowel workshops als individuele
gesprekken werden via Zoom aangeboden. De
Zinnige Gesprekken/Bright Conversations raakten
overboekt, er was veel behoefte aan een gesprek.

In overleg met Laurens de Man werd er opnieuw
een ligconcert aangeboden, maar dan nu een
online versie. Jazztrompettist Gidon Nunes Vaz
en pianist/organist Laurens de Man brachten
een programma dat reikt van de Middeleeuwen,
via Bach, tango en de beroemde “Verzonken
Kathedraal” van Debussy tot de jazz. Met beelden
van o.a. het Trajectum Lumenproject van Atelier
LEK in de Janskerk. Zo kon je, liggende op je bed
in je kamer een prachtig concert beluisteren.
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Belijdenisgroep
Met veel enthousiasme begon een belijdenisgroep
begin 2020 met haar bijeenkomsten. Halverwege
maart zijn de bijeenkomsten online gegaan en wat
intensiever, 1 keer per week via Zoom.
Vier jonge vrouwen,
van wie drie studenten,
verdiepten zich in
verschillende thema’s.
Met behulp van een
programma van
studentenpastor Arent
Weevers uit Deventer
Op aswoensdag
bogen zij zich over
26 februari 2020
de 14 staties benen
kwamen diverse
het programma Art
belijdenisgroepen in en
Stations of the Cross.
rond Utrecht samen in
Het concreet belijdenis
de Dom om met elkaar
doen wordt uitgesteld tot
de Aswoensdagviering
Pinksteren 2021.
mee te beleven, samen
te eten en ervaringen
uit te wisselen. Ook
classispredikante
Trinette Verhoeven was
aanwezig.
Begeleiding: Jasja
Nottelman
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Ontvangst groep studenten van de
Hogeschool Utrecht
Op 11 februari 2020 kwam een groep studenten
van de minor De staat van de wereld van de HU
op bezoek in de Janskerk. Ze maakten kennis
liturgie, met studentenpastor Jasja Nottelman en
vroegen haar de oren van het hoofd over zaken
rond geloof, kerk en ondernemerschap.
In een workshop rond de Atlas van de
Belevingswereld raakten ze onderling aan de
praat over wat hen bezighoudt, wat hen drijft in het
leven, wat ze van waarde vinden en hoe ze zich
verhouden tot anderen.
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Eau de Gracht
Begin januari 2020 kwam er dan toch echt een
einde aan Leefgemeenschap Eau de Gracht. In
het najaar van 2019 hadden de meeste bewoners
al een plekje gevonden ergens in de stad. Een
paar studenten hebben bewust gekozen om
opnieuw in een leefgemeenschap te gaan wonen.
Het afscheid van de zusters Augustinessen als
fijne buurvrouwen was moeilijk, maar werd met
een vrolijk lied besloten. Er is geprobeerd om het
pand aan te kopen om er een leefgemeenschap te
vestigen en het pand toegankelijk te maken voor
religieuze en maatschappelijke activiteiten, maar
het was te kostbaar om het te realiseren.

Contacten met de studentenverenigingen
Er is in dit seizoen met plezier samengewerkt
met het BOCS. Jasja Nottelman verzorgde op
6 november 2019, dankdag voor gewas en
arbeid de mediatie tijdens de Dankdag Singinn,
georganiseerd door het BOCS. Ook werd er een
gezamenlijke lunch door het IPSU georganiseerd
met verschillende vertegenwoordigers van
christelijke studentenverenigingen om met elkaar
uit te wisselen waar iedereen mee bezig is om te
laten weten dat de achterban van het IPSU veel
kennis bezit over diverse thema’s.
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Eau de Gracht

Interfaith Conference

Nieuw IPSU kantoor
UIT-week info-markt

Coronakunst
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Resultaat

Uitgaven

Inkomsten

Vorig boekjaar
Eervorig boekjaar
Volgend boekjaar

-500
-100
-1,000
-200
-2,000
-3,800
-

€

begroot
€
€
€
€
€
€
€

-701

613 €

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€

-573
-436
-802
-109
-1,087
-3,005

gerealiseerd

1,314
3,619

2,305 €

gerealiseerd

€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
1,300
3,800

2,500 €

begroot
€

totaalsaldo (zonder rente of dividend) €

Vaste uitgaven
personeel
huisvesting
website en kantooruitgaven
promotie
overige secretariële kosten/bank
Activiteiten
Totaal

Vaste inkomsten
bijdrages lidkerken
Andere inkomsten
projectsubsidies
giften
dividend
Totaal

Jaaroverzicht IPSU 2019

-

-

verwacht

-

-

verwacht

€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€

613

-573
-436
-802
-109
-1,087
-3,005

totaal

1,314
3,619

2,305

totaal

1,000
3,350

€

€
€
€
€
€
€
€

-

-600
-450
-800
-100
-1,400
-3,350

begroot 2020

€
€
€
€

2,350

begroot 2020
€

Financieel
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Studentenpastoraat Utrecht
www.ipsu.nl
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