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Jaarverslag seizoen 2020-2021
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Voorwoord
Het begin van het seizoen 2020-2021 werd nog geheel getekend
door corona. Zowel de UITweek die plaatsvond halverwege
augustus 2020 als ontelbaar andere activiteiten werden door
universiteit en hogescholen online aangeboden, zo ook het
meeste aanbod vanuit het studentenpastoraat.
Het bleef zoeken naar de mogelijkheden om toch ook af en toe
mensen live te ontmoeten en tegelijkertijd was iedereen ook blij
dat er toch ook veel communicatie online kon plaatsvinden om
zo het in contact met andere mensen te blijven en de moed er
in te houden.
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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 2020-2021 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
ds. Marthe de Vries (Remonstrants) vanaf januari 2019
ds. Carolien Cornelissen (Doopsgezind)
ds. Jaap Marinus (Remonstrants) vanaf mei 2020
ds. Jan Willem Stenvers (Doopsgezind) vanaf begin 2020

De laatste vijf pastores zijn allen voor een klein deel van hun
tijd vrijgesteld voor het studentenwerk. Een heel aantal doet
tijdens de Wellbeingweken mee in het aanbod van de Zinnige
Gesprekken.
Jasja Nottelman is voorzitter van het convent van IPSUpastores, 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.

Netwerk en kerkelijke betrokkenheid
Landelijk Beraad Studentenpastores
Jasja is lid van het Landelijk Beraad Studentenpastores (LBS).
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. In het afgelopen
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seizoen vonden de vergaderingen steeds online plaats. Op 25
november was er vanuit het LBS de online conferentie:
Professionaliteit en studentenpastoraat.

Internationale contacten
In het internationale circuit van het studentenpastoraat werd er
online bij elkaar gekomen. Op 8 juni 2021 was er een webinar
waarin vanuit Europa diverse studentchaplains meededen.
De Conference of European University Chaplains bestaat
inmiddels zo’n 20 jaar en naar aanleiding daarvan wordt er
gewerkt aan een boek. In het boek zullen bijdragen komen van
studentenpastores uit heel Europa over het belang van
studentenpastoraat en hoe hierin internationale samenwerking
een inspirerende rol kan spelen. Jasja is initiatiefnemer en zit in
de redactie van het boek. Regelmatig vindt er online overleg
plaats en de eerste artikelen zijn binnen. De verwachting is dat
het boek medio 2023 zal uitkomen.

Werkgroep Studentenpastoraat PKN
Jasja is adviseur 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 de projecten hebben in diverse
plaatsen in Nederland vorm gekregen. Het project in Utrecht
wordt beschreven vanaf januari 2021 met een looptijd van vijf
jaar.

WIJS
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
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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 van studenten en hoe het studentenpastoraat
grotendeels online vorm en inhoud is gegeven om op een goede
manier er voor studenten te kunnen zijn.
In januari 2021 verscheen een artikel met de titel ‘Het volgen
van een diep vermoeden’. Hierin schrijft ze over de keuze om
een voormalige school te kopen in het noorden van het land,
gebaseerd op alle ervaringen die ze heeft opgedaan in de vele
jaren studentenpastoraat rondom het aanbieden van
gastvrijheid. Onder andere leefgemeenschap Eau de Gracht, de
reizen naar Taizé en het regelmatig initiëren van
kloosterweekenden op Casella in Hilversum lagen hieraan ten
grondslag.

Voorgaan in vieringen
Jasja Nottelman is verbonden aan het voorgangersteam van de
Oecumenische Janskerkgemeente. Hierin werkt ze samen met
twee katholieke voorgangers en een protestantse predikant
(PKN). Gemiddeld gaat ze een keer per maand voor in de
Janskerk. De vieringen bereidt zij regelmatig voor met
studenten, een mooie manier om bijbelstudie te doen en
daarnaast neemt zij de ervaringen van studenten mee in de
overwegingen die ze houdt.
Verder gaat Jasja ook voor in andere wijkgemeenten van de
Protestantse Gemeente Utrecht, om zo ook het
studentenpastoraat en de verhalen van studenten breder
zichtbaar te maken.
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Activiteiten
Studentenprogramma tijdens het Inspiratiefestival
Terschelling
In het voorjaar van 2021 werd er vanuit de
voorbereidingscommissie van het Inspiratiefestival Terschelling
gevraagd aan diverse studentenpastoraten of ze mee wilden
werken aan de voorbereiding van een studentenprogramma
tijdens dit festival. Samen met een aantal medewerkers vanuit
Ifes en studenten van o.a. CFSR en de Navigators nam Jasja
deel aan deze voorbereiding en werd er online gewerkt aan een
mooi programma over student en kerk. Ook werden expliciet
studenten uitgenodigd om naar het Festival toe te komen, om
zo het festival, gericht op een brede doelgroep, ook voor
studenten aantrekkelijk te maken. Het festival vond plaats in
het weekend van 22 t/m 24 oktober 2021.

Jongerengroep binnen de Janskerkgemeente
Al enkele jaren is er een jongerengroep actief in en aan de rand
van de Oecumenische Janskerkgemeente. De groep vernieuwt
zich telkens weer, waardoor het studentenkarakter behouden
wordt. Gestart vanuit de eetgroep Spek en Bonen, doorgegroeid
naar Eat & Creed, noemt men zich nu de Jasjaclub, omdat
iedereen via de studentenpastor in de groep beland is. In
coronatijd is de groep regelmatig bij elkaar gekomen met een
eigen programma, waarbij ze af en toe een pastor hebben
uitgenodigd om een inhoudelijke avond te beleggen. Ook deed
een deel van de groep mee met de internationale
gespreksgroep, georganiseerd door Wilma Blaak (zie verderop).
Een heel aantal jongeren wordt actief in de Janskerkgemeente
en gaan meedoen in diverse commissies. Het intergeneratieve
van de gemeente spreekt aan, er wordt veel levenswijsheid
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gedeeld. Ook is er een aanzienlijk deel van de steeds wisselende
groep dat actief blijft, hun huwelijk laat (in)zegenen en in de
loop van de tijd kinderen ten doop houdt. Omdat Utrecht een
stad is waar mensen blijven wonen, dan wel in de kleinere
plaatsen er omheen, blijven veel mensen betrokken bij de
Janskerkgemeente. Ook vinden regelmatig studenten de weg
naar andere wijkgemeenten, van wie een aanzienlijk deel een
taak op zich neemt om bij te dragen aan het kerkelijk leven.

Zinnige Gesprekken
De Zinnige Gesprekken bleef dit seizoen een welkom aanbod
voor studenten. Het team van aanbieders van de gesprekken
werd uitgebreid en er kwam regelmatig een intervisiemoment
om vragen en ingewikkelde casussen anoniem te bespreken. Dit
kwam de kwaliteit ten goede en het gevoel samen voor deze
opdracht staan.
Lag er vorige seizoen in de gesprekken het plotselinge en het
overrompelende van de coronapandemie aan de oppervlakte, nu
gingen gesprekken steeds vaker over het uithouden en over
eenzaamheid. Ook bleven steeds meer studenten thuiswonen,
zeker eerstejaars, die alleen maar online les hadden en die het
moeilijk vonden om vriendschappen te sluiten.
Ook kwamen er verschillende verhalen binnen van studenten die
te maken hebben met rouw en zo ontstond het idee om binnen
de intervisiegroep de rouwgroep Good Mourning aan te gaan
bieden in het seizoen 2021-2022. Deze rouwgroep is bedacht en
uitgewerkt binnen het studentenpastoraat en zal nu plaats gaan
vinden in samenwerking met de Universiteit Utrecht.
Een andere activiteit die voortkwam uit de Zinnige Gesprekken
was een excursie naar de Soesterduinen op 27 mei 2021, om
met name internationals de kans te geven elkaar te ontmoeten.
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Uit deze middag kwamen nog weer extra afspraken mbt de
Zinnige Gesprekken voort.

Wellbeing Week van de Universiteit Utrecht
Inmiddels weet de organisatie van de Wellbeing Week de
Janskerk en het studentenpastoraat goed te vinden. In het
seizoen 2020-2021 werd deze week twee keer georganiseerd: in
november en in mei.

16-20 november 2020
In deze novemberweek werd het programma merendeels online
aangeboden, waarbij er veelvuldig de Zinnige gesprekken
gevoerd werden.
Op de woensdagavond werd er een prachtige opnamen gemaakt
in de Janskerk voor een ligconcert dat je op je eigen kamer,
liggend op je bed kon meemaken. Laurens de Man had de
samenwerking gezocht met zangeres Elea Bekkers en
jazztrompettist Gidon Nunes Vaz. Ze brachten een prachtig
programma ten gehore.

17-21 mei 2021
Gelukkig was er in mei 2021 wat meer ruimte voor live
activiteiten in de Wellbeing Week.
Naast het vertrouwde aanbod van de Zinnige gesprekken kon op
de woensdag de Janskerk beschikbaar zijn voor een aantal
activiteiten. In de ochtend was er een yogales in het koor van
de kerk. Begin van de avond gaf dr. Vincent Duindam een
inspirerende lezing in het kader van positieve psychologie.
Aansluitend vond er een magisch ligconcert plaats. Laurens de
Man had dit keer fluitist Juho en violist Hessel uitgenodigd. Zo’n
veertig studenten lagen (op anderhalve meter afstand) in het
koor op matjes, met dekens en kussens. De reacties na het
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concert waren heel erg positief. Om zo in een kerk op de grond
te liggen en je mee te laten voeren op de muziek was
indrukwekkend.

Internationale gespreksgroep Nederlandse en
Palestijnse studenten
Wilma Blaak, die het vorige seizoen haar stage had gedaan bij
het studentenpastoraat kwam in het voorjaar van 2021 met het
initiatief om een internationale gespreksgroep samen te stellen,
met als methode het contextueel bijbellezen. Vanuit haar
ervaringen in de Palestijnse gebieden kon zij een groep bij
elkaar krijgen van Palestijnse jongeren en een deel van de
jongerengroep van de Janskerkgemeente. Het werden een
drietal avonden met intensieve gesprekken via zoom, waarbij
men elkaars levensverhalen naar aanleiding van het lezen van
het verhaal van Ruth met elkaar deelde. Op de avonden waren
er vijf tot acht mensen aanwezig.

Online Symposium SSR: Idealisme (12 november
2021)
Studentenpastor Jasja Nottelman en pionier Rikko Voorberg
werden uitgenodigd om een lezing te houden op het symposium
van studentenverenging SSR over het thema Idealisme. Na de
lezingen vond er een gesprek plaats met de aanwezige
studenten. Het werd een mooi gesprek over wat idealisme kan
betekenen, in je studententijd en daarna. Waar je tegenaan
loopt als jezelf idealistisch bent en je omgeving minder en hoe
je idealisme praktisch kunt vormgeven.
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Financiën
Het jaarverslag volgt het academische jaar. Het financiële jaar
volgt het kalenderjaar. Onderstaande financiële jaaroverzicht is
van 2020. Het netto resultaat was negatief door tegenvallende
bijdragen van de lidkerken, het niet mogen uitkeren van
dividend voor certificaten en een verlaging van de waarde van
aandelen in het Fair Share Fund van Triodos. Het goede nieuws
is dat, ondanks dat veel activiteiten online hebben moeten
plaatsvinden, het activiteitenbudget goed is benut ten behoeve
van activiteiten voor de studenten.
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Resultaat

Uitgaven

Inkomsten

Vorig boekjaar
Eervorig boekjaar
Volgend boekjaar

Activiteiten
Totaal

Vaste uitgaven

-600
-466
-696
-143
-1.667
-3.571
-4.064

€
€
€
€
€
€
€
€

verwacht
200
-109
91

591 €

€
€
€
€
€
€
€
€

gerealiseerd
-200
€
-600
€
€
-357
€
-696
€
-143
€
-1.667
€
-3.662
€
-4.655 €
591

-2.803

€
€
€

totaalsaldo (zonder rente of dividend) €

-

€

€

totaal

-1.261
-493

€
€
€
€

500

€
€
€
€

-1.261
-993

€
€
€
€

€
€
€
€
1.000
3.350

768

500 €

totaal

268 €

verwacht

2.350 €

gerealiseerd

€

begroot

begroot 2020
Incidenteel
-600
€
personeel
€
huisvesting
-450
€
website en kantooruitgaven
-800
€
promotie
bankkosten en overige secretariële€kosten -100
-1.400
€
-3.350
€

bijdrages lidkerken
Andere inkomsten
projectsubsidies
giften
dividend
Totaal

Vaste inkomsten

Jaaroverzicht IPSU 2020

800
2.800

€
€
€
€

-600
-475
-400
-150
-1.575
-3.200
-400

€
€
€
€
€
€
€
€

begroot 2021

2.000

€

begroot 2021

Ligconcert tijdens de Wellbeing Week mei 2021

Redactie: Jasja Nottelman
Illustratie: Lybrich Wiering
Lay-out: Maria Broekhoff
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