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INLEIDING  
 
Op het moment dat dit jaarverslag geschreven wordt (maart 2022) heeft Nederland de 
coronarestricties voor 99% laten varen, maar terug naar ‘normaal’ is er niet echt bij want nu 
woedt er een oorlog in Europa die velen, ook op onze campus, niet in de koude kleren is gaan 
zitten. Dit jaarverslag is echter een terugblik op het jaar 2021 en daar hadden we wél nog te 
maken met de coronarestricties. Meer net zoals in 2020 hebben we nu ook weer onder het 
motto ‘als het niet kan zoals het moet, dan doen we het zoals het kan’ de grenzen opgezocht 
van wat wél mogelijk was in en om ons gebouw en op de campus om toch zoveel mogelijk in 
contact te blijven met en beschikbaar te zijn voor studenten en medewerkers, of het nu was 
voor een individueel gesprek op kantoor of tijdens een wandeling in de frisse lucht of in kleine 
groepjes met de voorgeschreven afstand en in achtneming van alle andere hygiëne 
voorzorgmaatregelen. Zodoende treft de lezer toch een team van pastores aan wat met 
dankbaarheid terug mag kijken op wederom een “vol” jaar. 
Aan de lijst met aantallen (bijlage II) is op te maken dat er een verschuiving heeft 
plaatsgevonden naar méér individuele gesprekken en minder deelnemers aan groeps-
activiteiten, alles te wijten aan de coronarestricties, maar ook aan het feit dat m.n. 
internationale studenten weg zijn gebleven: of je nu in je thuisland via zoom de lessen volgt 
of alleen op een studentenkamertje in een vreemde stad ver van je familie, dan is de keuze 
om in je eigen land te blijven snel gemaakt.  
Een ander verschil met vorig jaar, nu positief, was dat ons team van pastores nu compleet is 
en ook al goed op elkaar ingewerkt wat alles zo veel gemakkelijker en plezieriger heeft 
gemaakt; ook het contact met het bestuur van de studentenkerk verloopt in een aangename 
sfeer over en weer. 
Dit jaarverslag is wederom ingedeeld naar de vijf speerpunten uit het Projectplan 2020-20251, 
voorafgegaan door een algemene terugblik en afgesloten met enkele bijlagen. 
 
ALGEMENE TERUGBLIK 
 
Corona was ook dit jaar de wereld niet uit. Het eerste halfjaar (zeker in de eerste maanden) 
werden veel activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd via ZOOM. Dat gold zowel voor 
persoonlijke gesprekken met studenten c.q. medewerkers als voor groepsactiviteiten, de 
introductie, overleg met besturen, studieadviseurs, studentenpsychologen en anderen. Ook 
de vieringen op zondag (om 11 uur en om 17 uur) werden via ZOOM aangeboden. Pas in mei 
2021 konden we weer live buiten vieren in onze mooie achtertuin en vanaf de zomervakantie 
ook weer binnen, steeds de richtlijnen van het RIVM en van de NL-bisschoppen in acht 
nemend. Maar bepaalde groepen waren niet echt gebaat bij het bijeenkomen via ZOOM, 
bijvoorbeeld de rouwgroep. Toen het dan ook eenmaal mooi weer werd (lente) hebben we 
enkele activiteiten in onze mooie achtertuin kunnen organiseren. Een voordeel weer van 
ZOOM is dat participatie in verschillende overlegorganen gemakkelijker in te plannen waren; 
we hopen dat deze nieuwe contacten rijke vrucht zullen dragen voor meer samenwerking en 
uitwisseling. 

 
1 1. Studentenwelzijn en welzijn medewerkers 
  2. Internationalisering 
  3. Religieuze socialisering  
  4. Zingeving en maatschappelijke betrokkenheid 
  5. Gemeenschapsvorming in de context van universiteit en hogeschool 
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1.1 Personele ontwikkelingen 
 
Ons team is weer op volle sterkte: 4 studentenpastores van verschillende pluimage en dus 
breed inzetbaar vanwege de algemene maar ook specifieke expertise van eenieder, en dat 
alles uitstekend ondersteund door 1 secretaresse, door het bestuur en door vrijwilligers. 
Collega John Hacking was met sabbatverlof gedurende drie maanden, van december 2021 t/m 
februari 2022. 
 
1.2 Aandachtsvelden en thema’s in ons werk als studentenpastores algemeen 
 
Eind 2019, begin 2020 hebben wij in het kader van het aantrekken van een nieuwe 
protestantse collega een vijfjarenplan opgesteld met vijf speerpunten (of aandachtsvelden) in 
ons werk. Dit met het oog op financiering van onze protestantse collega vanuit de landelijke 
protestantse Kerk, maar ook om een richtlijn te hebben in ons werk voor de komende tijd die 
aansluit bij de ontwikkelingen die plaatsvinden in de universiteit, de hogeschool en de 
samenleving inclusief de Kerken. Deze aandachtsvelden en doelstellingen geven wij voor de 
volledigheid hier nog eens kort weer. 
 

1. Studentenwelzijn en welzijn medewerkers 
 
Het welzijn van studenten en medewerkers is een thema dat volop in de belangstelling staat 
en dat de nodige aandacht verdient omdat veel studenten en medewerkers last hebben van 
bijvoorbeeld burn-out-klachten en andere symptomen die studie, werk en persoonlijk welzijn 
raken. Denk op dit moment ook aan het thema eenzaamheid dat volop in de belangstelling 
staat.  
 
Doelen: We willen als team van de Studentenkerk een bijdrage leveren aan de bevordering 
van het welzijn van studenten en medewerkers van de RU en de HAN. Deze bijdrage heeft 
veel raakvlakken met het geestelijk welbevinden dat te maken heeft met de spirituele 
dimensie. Dat wil zeggen thema’s rond vragen met betrekking tot zingeving, persoonlijke 
identiteit en levensinvulling. Voor zowel studenten als medewerkers geldt dat als zij weten 
waarom en waarvoor zij zich willen inzetten, en als zij bereid zijn hierin te investeren, dat het 
dan makkelijker gaat om gemotiveerd te blijven dan als zij dat niet weten. Inzicht, discipline 
en routine (ritme) zijn sleutels om hiermee om te gaan. Religie en religieus verlangen kunnen 
hierbij een rol spelen van betekenis. Ook studenten en medewerkers die niet religieus zijn 
worden expliciet uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan over deze thematiek.  
 

2. Internationalisering  
 

De toename van het aantal internationale studenten heeft gevolgen voor de opvang en 
begeleiding van deze studenten in de regio.  
 
Doelen: We bieden gastvrijheid aan organisaties zoals European Students Nijmegen (ESN) en 
Radboud International Students (RIS) om gebruik te maken van onze ruimte in het aanbieden 
van diverse activiteiten. Wij werken met hen samen en ontwikkelen nieuwe ideeën. Wij 
vangen internationale studenten op die met specifieke vragen komen op persoonlijk, religieus 
en diaconaal gebied. Wij willen zo een specifieke bijdrage leveren aan de opvang en 
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begeleiding van deze doelgroep. De verschillende faculteiten bieden wij tijdens de introductie 
mogelijkheden aan bij de begeleiding van meerjarige internationale studenten door een 
onderlinge kennismaking en voorlichting in een van onze ruimtes. 
 

3. Religieuze socialisering – pioniersplek 
 
De Studentenkerk vormt op de campus een bijzondere plek omdat wij een kerk zijn waar niet 
alleen iedereen welkom is, maar waar ook studenten uit andere religies hun plek vinden.  
 
Doelen: Wij bieden tal van mogelijkheden aan om de eigen religieuze wortels en de spirituele 
dimensie van leven en religie te ontdekken en te verdiepen. Wij zijn in die zin een pioniersplek 
waar studenten en medewerkers welkom zijn. De Studentenkerk is vooral voor studenten een 
‘lieu de passage’, een doorgangsplek waar zij enige tijd verblijven en ervaringen kunnen 
opdoen die hen sterken in hun studietijd en hun tijd ná de studie. Omdat studenten komen 
en gaan, betekent dat dat wij steeds opnieuw beginnen met nieuwe groepen studenten. De 
inhoud van de bijeenkomsten rond geloofsverdieping passen wij dan ook voortdurend aan, 
afhankelijk van de vraag van studenten. 
 

4. Zingeving en maatschappelijke betrokkenheid 
 
De universiteit en hogeschool leiden mensen op die een rol in de maatschappij gaan vervullen.  
 
Doelstelling: De Studentenkerk levert een aandeel in deze ontwikkeling door het aanbieden 
van gesprekken, workshops en eventueel lezingen en bijzondere samenwerkingsprojecten. 
Wij staan open voor vragen van interne en externe organisaties op dit terrein. Wat betekent 
het bijvoorbeeld om als gelovige op te treden in het publieke domein. Studentenverenigingen 
en organisaties zijn welkom om thema’s te bespreken en samen met ons vorm te geven in 
lezingen en ontmoetingen. In de loop der jaren is dit veelvuldig gebeurd. Denk aan 
duurzaamheid, Bildung, acties voor vrede en gerechtigheid, regionale kunstprojecten 
enzovoort. 
 

5. Gemeenschapsvorming in de context van universiteit en hogeschool 
 
Wij pleiten voor de focus op gemeenschapsvorming op de universiteit en hogeschool 
 
Doelen: wij zouden graag zien dat de universiteit/hogeschool een van de meest sociale 
universiteiten/hogescholen wordt. Sociaal in de onderlinge relaties, de werkverhoudingen, de 
samenwerkingsverbanden, maar ook sociaal naar buiten toe in de betrokkenheid op 
doelgroepen in de samenleving die kunnen profiteren van de expertise van de universitaire / 
hogeschool-gemeenschap. De universiteit / hogeschool is een gemeenschap in statu nascendi, 
het doel is meer onderlinge verbondenheid en solidariteit. Wij zoeken ook expliciet contact 
met diaconale en andere organisaties in de samenleving en op de campussen om dit ideaal 
handen en voeten te geven. 
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1.3 Aandachtsvelden en thema’s in ons werk als studentenpastores in 2021 
 

1. Studentenwelzijn en welzijn medewerkers 
 
Studentenwelzijn en welzijn medewerkers is een breed thema. Naast dat wij ons als 
studentenpastores collegiaal opstellen in diverse overlegstructuren die zich bezig houden met 
dit thema – studieadviseurs, studentenpsychologen, decanen, vertegenwoordigers van CvB 
enz. – zetten wij sterk in op m.n. persoonlijke begeleiding; wat wij als pastores als meerwaarde 
kunnen bieden binnen het hele spectrum van ‘hulpverlening’ is onze specifieke pastorale 
expertise zonder gehinderd te zijn door benauwende kaders. Zeker onder de 
coronarestricties, waar eenzaamheid en de daarmee samenhangende vraag naar zingeving 
een issue was voor velen, bleek er een grote behoefte te zijn om met iemand te spreken die 
onbevooroordeeld alle tijd voor je kon nemen. In de Studentenkerk zijn we gelukkig niet 
gebonden aan quota’s en konden we alle 
ruimte bieden om met ons in gesprek te gaan, 
of dat nu was één-op-één op ‘veilige afstand’ 
op kantoor, in de kerk of tijdens een 
wandeling in de natuur, of in kleine groepjes 
maar steeds op veilige afstand volgens de 
richtlijnen van het RIVM. Behalve onze 
dagelijkse aanwezigheid op de Erasmuslaan, is 
er eveneens een wekelijks inloopspreekuur op 
de HAN-campus (“All Ears”). Door de lockdowns waren het overwegend geplande gesprekken 
en in verminderde mate spontane ontmoetingen in de wandelgangen en kantines die zo 
betekenisvol kunnen zijn om voor verbinding te zorgen en van iemands welzijn te horen. 
Sommige studenten kwamen voor één gesprek, andere voor meerdere gesprekken. 
Terugkerende thema’s hierbij waren: geloof en twijfel, heimwee, relaties (liefdesrelaties, 
ouder-kind-relaties, vriendschapsrelaties…), gebrek aan vertrouwen (angst om af te 
studeren), eenzaamheid en verlieservaringen en -verwerking, seksuele oriëntatie, 
studieproblemen. Uit deze thema’s zijn weer nieuwe initiatieven voortgekomen zoals 
verschillende geloofsgroepen (zie onder 3), face-2-face, intercultural issues, wandelingen, 

excursies, spelvormen (vragenwaaier 
ReConnect), potluck-diners; andere 
initiatieven zijn zich aan het ontwikkelen. Een 
nieuw initiatief was “Ff eruit”, d.i. een corona-
activiteit voor studenten ‘die weleens tegen 
andere muren dan die van hun kamer willen 
aankijken’, steeds op de dinsdagavond. De 
kracht van deze avonden was dat de 
deelnemers zélf met diverse ideeën kwamen 
om deze avonden invulling te geven. Dan is er 
het “Time-Out”-project, d.i. opnieuw een 
corona-activiteit, in samenwerking met 

docenten van de HAN en het Dominicanenklooster te Huissen, om studenten een plek te 
bieden voor ontmoeting en reflectie. Thema’s als ‘re-connecten na de lockdown’ en ‘woorden 
die ons dragen’ boden een leidraad voor inhoudelijke activiteiten. Daarnaast zijn het 
kloosterritme en voldoende stille, ongevulde tijd wezenlijk om echt op adem te kunnen 
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komen. Studenten ervaren de korte maar krachtige tijd op deze religieus betekenisvolle plek 
als zeer waardevol. 
Naast de kerk- en de stilteruimte in ons gebouw, bood onze ‘mijmertuin’ – met droomboom, 
louteringsgraf, labyrint, rouwplek en wenshek – de mogelijkheid voor persoonlijke bezinning 
en voor het begeleiden van groepen bij kleine rituelen buiten rondom ons gebouw. 
Wat ook is gebleven is dat onze studentenkerk een mooie, gepaste plek biedt als rouwplek in 
het geval van een overlijden van een student (of medewerker), of dit nu is door een ongeluk, 
een ziekte of zelfdoding. Behalve het aanbieden van een gedachtenisplek c.q. afscheidsplek, 
was er ook de mogelijkheid voor een afscheidsviering (vaak via zoom én live tegelijk), een 
gespreksgroep, een kaarsje ontsteken, een afscheidsbrief schrijven of een gedicht, een 
bloemetje neerzetten enz. Hier zij genoemd de drie rouwgroepen die live doorgegaan waren 
en zeer goed bezocht. In december werd een Rouwatelier aangeboden, d.i. een middag om 
een dierbare te gedenken en ervaringen uit te wisselen. Passend bij de ingetogen tijd vlak voor 

de kerst – en gelukkig nog vlak voor een nieuwe 
lockdown. Ook tijdens gastcolleges (op de HAN) 
werd ruimte geboden aan een studentenpastor om 
over verlies en rouw te praten. 
Verder werden wij gevraagd om in samenwerking 
met een Wijnboerderij te Groesbeek een aantal 
studenten bij elkaar te brengen om er zelf 
druivenstokken te verzorgen en tegelijkertijd 
coaching rond persoonlijke vragen (burn-out e.d.) 
aan te bieden. Helaas was de response uiteindelijk 
nihil doordat het m.n. van de kant van de 
Wijnboerderij niet goed georganiseerd was. 
Een mooi staaltje van brede samenwerking in de 
zorg voor welzijn van studenten was de 
samenwerking met psychologen en 
internationaloffice medewerkers van de RU én van 
de HAN waarmee studentenpastores van de HAN 
en van de RU een viertal infoavonden hebben 

georganiseerd via ZOOM waar studenten informatie kregen over hoe om te gaan met de 
corona-situatie (ook m.b.t. eenzaamheid), waar ze terecht kunnen  met hun vragen voor 
ondersteuning (ook geestelijk) en waar daarna de gelegenheid bestond om in kleine groepen 
ervaringen uit te wisselen. 
 

2. Internationalisering  
 
Eén van de unieke selling points van de Studentenkerk is de eetgroep Meet&Eat, voor en door 
internationale en internationaal denkende studenten. Dit had (zoals zoveel activiteiten) al 
anderhalf jaar stil gelegen toen we het in het najaar van 2021 weer op konden starten. Binnen 
een paar weken bloeide Meet&Eat weer op, binnen de grenzen van de vigerende 
beperkingen. Met de kerngroep van vrijwilligers wordt regelmatig overleg gevoerd (zowel live 
als via de appgroep) en bij de maaltijd zelf is minimaal eens per maand een pastor aanwezig. 
Ook toen er in december een nieuwe lockdown kwam is het goede overleg gebleven en kon 
er aan het begin van 2022 een online kookworkshop worden georganiseerd voor de 
Orientation Week. 
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Dit jaar is twee keer een Global Night 
georganiseerd, één keer via ZOOM en één 
keer live. Een kans om elkaar te leren kennen. 
De deelname van studenten bleef echter tot 
kleinere aantallen beperkt wat te verklaren 
valt door het feit dat door corona niet echt een 
groot live evenement kon worden 
georganiseerd en daardoor het geheel nogal 
versnipperd werd aan geboden. Er is wel veel 

contact geweest rond de bijzondere positie die internationale studenten innemen op de 
campus en die door corona niet naar huis konden en ook niet naar colleges en andere 
activiteiten. 
Tijdens de introductie hebben studenten van de Engelstalige bachelor Psychologie elkaar in 
de tuin leren kennen; andere faculteiten die live-contacten nog niet aandurfden deden dit via 
ZOOM waar één van ons ook bij betrokken was. 
Ook hebben wij met de studieadviseurs en de psychologen ervaringen uitgewisseld over de 
situatie rond corona, eenzaamheid, ons aanbod vanuit de Studentenkerk en de onderlinge 
samenwerking. Uit dit contact is de vraag van de nieuwe leden van Social Work gekomen om 
vaker een gesprek met studenten in onze ruimtes te mogen voeren. 
Eén van ons heeft sinds een aantal jaren 
de vraag opgepikt van internationale 
studenten om meer van Nederland te 
mogen zien d.m.v. excursies. Deze manier 
om het gastland te leren kennen, vaak 
gecombineerd met een vrijblijvend 
religieus tintje, is eveneens een uitgelezen 
manier om vriendschappen te sluiten. Dit 
jaar brachten de excursies ons naar 
Rotterdam en Den Haag (Binnenhof en 
Mauritshuis), Utrecht (tentoonstelling 
Maria Magdalena) en Aken (Kerstmarkt). 
 

3. Religieuze socialisering – pioniersplek 
 
Besloten is om het aantal zondagochtendvieringen te halveren, met uitzondering van alle 
Advents- en Vastenvieringen) vanwege het teruglopend aantal kerkgangers (veelal ouderen), 
zodanig dat er, naar wij hopen, ruimte ontstaat voor andersoortige vieringen waar m.n. 

studenten meer aansluitingen kunnen vinden.  
De vieringen op de zondagnamiddag (Engelstalige katholieke 
eucharistievieringen, steeds om 17 uur) zien wel een constant 
aantal (internationale) studenten en PhD’s en ook enkele 
professoren. Ook door de week worden er een tweetal 
gebedsvieringen aangeboden, verschillend van aard, voor 
ieder wat wils: op de dinsdagavond Evensong en op de 
woensdagmiddag Taizéviering. Eén keer in de maand, op de 
laatste zondag van de maand, is er stille aanbidding van het 
H. Sacrament en biechtgelegenheid (zonder afspraak). 
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In de sterke tijden van het liturgisch jaar werden thema-vieringen gehouden op de 
zondagochtend: in de vastentijd rondom de hongerdoek van Misereor en in de advent over 

“Eigenzinnige ‘heiligen’ & eigentijdse helden”. 
Omdat m.n. in de vastentijd samenkomst in de kerk 
niet mogelijk was, hebben enkele pastores via social 
media ‘weekpakketten’ aangeboden met meditaties, 
gedichten, gedachten, kunst en muzikale 
overpeinzingen. Met Palmzondag was er in de tuin 
een mooie Palmpasenviering voor kinderen (van jong 
professionals of PhD’s). 
Voor katholieke studenten waren er iedere week van 
de adventstijd een heilige Mis ‘bij kaarslicht’ 
aangeboden, gevolgd door een gezamenlijk ontbijt 
en in de vastentijd was er de wekelijkse kruisweg op 
de vrijdag; de stiltemaaltijden daarentegen konden 
helaas geen doorgang vinden vanwege de 
coronarestricties. 
We schromen niet om ook buiten de campus, in 
samenwerking met andere kerkgenootschappen, 

vieringen te organiseren voor onze doelgroep. Zo heeft een studentenpastor een 
gebedsviering in de Stevenskerk georganiseerd om de introductieweek, voorafgaand aan het 
nieuwe academisch jaar, te openen; dezelfde introductieweek werd afgesloten met een 
viering in ons eigen kerkgebouw in samenwerking met alle christelijke en katholieke 
studentenverenigingen. 
Ook willen we niet ongenoemd laten de HH. Missen in de Valkhofkapel of hier in de 
Studentenkerk die gevierd werden op aanvraag van studentenverenigingen c.q. disputen 
(vaak b.g.v. een lustrum). 
Op de derde zondag van september hebben we in de beide zondagsvieringen stilgestaan bij 
de Vredesweek en deze afgesloten met een lezing door theoloog Eric Borgman van Tilburg 
University. 
Verder hebben we als studentenpastores samen de jaarlijkse DIES-viering van de RU in de 
Stevenskerk voor onze rekening genomen en ook de jaarlijkse allerzielenviering op 1 
november in onze eigen kerk. 
Op aanvraag van studenten en PhD’s zijn er verschillende 
gespreksgroepen ontstaan waar over geloofszaken gesproken 
wordt. De ene groep is meer een bijbelstudiegroep, weer een 
ander houdt zich bezig met de voorbereiding op c.q. verdieping 
van één of meerdere sacramenten, weer een ander over 
manieren om het geloof over te dragen op bijvoorbeeld je 
kinderen en weer een ander of een specifiek religieus 
onderwerp. 
In de perioden waar het mogelijk was, hebben we (tweedaags-
)retraites in kloosters aangeboden; op het moment dat de 
coronarestricties zoiets niet toestond werden er retraites online aangeboden. 
Een nieuw initiatief was het ‘Leerhuis spiritualiteit’: in telkens drie bijeenkomsten verdiepen 
deelnemers zich in een thema uit de spirituele tradities en verkennen de betekenis voor het 
eigen leven; in een eerste reeks had de ziel onze aandacht. 
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4. Zingeving en maatschappelijke betrokkenheid 
 
Duurzaamheid is een thema wat menigeen zeer aanspreekt, ook op de campus van zowel de 

RU als ook de HAN; daar spelen we natuurlijk, in het kader 
van welzijn én gemeenschapsvorming, graag op in. Zo heeft 
één van de pastores, in samenwerking met de faculteit van 
Religiewetenschappen, filosofie en theologie een serie van 7 
avonden belegd (via ZOOM) waarin we de duurzaamheids-
encycliek van Paus Franciscus Laudato Si hebben besproken. 
Het was tegelijkertijd ook een heus interreligieus event 
vanwege de participatie van Islamitische PhD’s die hun kijk 
op deze Encycliek c.q. duurzaamheid gaven. 
Een ander staaltje van interreligieuze dialoog was het 
jaarlijkse event Hutspot & Couscous, georganiseerd in 
samenwerking met de MSV-Nijmegen2 en CSN3. Ondanks 
dat dit event online moest worden aangeboden, werd deze 
toch goed bezocht: drie geestelijk verzorgers van 

verschillende snit, verbonden aan het RaboudUMC, vertelden over hun werk in het ziekenhuis, 
in het bijzonder in deze tijd van corona. 
Overige maatschappelijke betrokkenheid uitte zich bijvoorbeeld in de contacten die wij 
onderhouden met plaatselijke diaconieën, het Huis van Compassie, Fairtrade Nijmegen, Social 
Work en diverse projecten waar studenten (van bijvoorbeeld Meet & Eat) als vrijwilliger 
betrokken zijn; alle pastores, de één meer dan de ander, hebben hierin een verbindende 
functie. Ook hebben we het afgelopen jaar een aantal (regionale)  bijeenkomsten, vaak via 
ZOOM, bijgewoond rond de thema’s burn-out, eenzaamheid en persoonlijk welzijn. 
Een nieuw initiatief is de gespreksgroep Intercultural issues, in samenwerking met één van de 
social workers van de HAN. Deze groep komt maandelijks bij elkaar en is bedoeld als (veilige) 
ontmoetingsplek voor studenten met een bi-culturele achtergrond. Hier kunnen zij ervaringen 
uitwisselen over hoe het is om als kind van niet-Nederlandse ouders op te groeien/te zijn 
opgegroeid in Nederland. Religie (meestal Islam) speelt in deze groep een belangrijke rol. 
In het tweede coronajaar hebben we op 
de HAN een openbare plek gecreëerd 
waar gereflecteerd kon worden over 
uiteenlopende ervaringen in coronatijd. 
Dit werd het zogenaamde ‘Corona 
Reflectie Monument’, een frame met 
touwen en prikkeldraad dat ruimte biedt 
voor kleine persoonlijke notities. In 2021 
heeft dit monument reeds op drie 
verschillende HAN locaties gestaan, 
begeleid door  workshops, persoonlijke 
gesprekken en rondleidingen. Bijzonder 
interessant was dat ook de ervaringen 
van internationale studenten een plek kregen in het monument. 

 
2 MSV-Nijmegen = Moslim Studenten Vereniging Nijmegen. 
3 CSN = Koepel van alle christelijke en Katholieke studentenverenigingen te Nijmegen. 
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Een bijzondere uitnodiging kwam van de jongerenafdeling van D66 te Nijmegen: of een 
studentenpastor zou willen komen spreken en vragen beantwoorden van de achterban. Het 
bleek zo’n succes dat er een vervolgafspraak is gekomen. 
Een andere uitnodiging waaraan we volop onze medewerking willen verlenen komt van het 
CvB van de RU. Nu de Radboud Universiteit het predicaat ‘katholiek’ is ontnomen, zullen alle 
katholieke instellingen zich opnieuw moeten positioneren en het CvB organiseert nu 
rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van deze instellingen; zoals gezegd 
participeert ook de Studentenkerk in dit initiatief. Maar ook breder dan alleen de katholieke 
instellingen, participeert de Studentenkerk in de identiteitsdialoog van de RU met zicht op het 
100-jarig jubileum van de RU in 2023. 
Tenslotte had één van ons het initiatief opgepakt om maatschappelijke betrokkenheid te 
tonen, m.n. naar de medewerkers toe, door zich kandidaat te stellen voor het lidmaatschap 
van de ondernemingsraad van de RU. Samen met de interviews in verschillende kranten en 
bladen hebben we zoveel mogelijk gelegenheid genomen om een positief, maatschappelijk 
betrokken beeld van de studentenkerk naar buiten te brengen. 
Duidelijk moge zijn dat religies een schatkamer vormen aan ervaringen op spiritueel en 
maatschappelijk gebied met betrekking tot zingeving en levensinvulling. Daaruit putten en 
anderen de weg hier naartoe wijzen is een van onze taken. Daarbij blijven wij zelfkritisch en 
bewust van het feit dat onze samenleving pluralistisch en divers is, zoals ook onze doelgroepen 
dat zijn. Een uitdaging die ons ter harte gaat is dan ook het in contact brengen van studenten 
met verschillende (ook religieuze) achtergronden. Zo biedt de studentenkerk meer dan eens 
een korte stageplek aan voor studenten die de opleiding tot geestelijk verzorger volgen; ook 
studenten van de HAN, vaak met minder religieuze invulling, hebben hier een stageplek 
gevonden. 
 

5. Gemeenschapsvorming in de context van universiteit en hogeschool 
 
Al onze activiteiten staan open zonder onderscheid voor studenten en PhD’s van zowel de RU 
als van de HAN. In de vieringen op de zondag en door de week zien we dit goed, maar ook in 
ons aanbod aan groepsbijeenkomsten, studiegroepen, Meet&Eat, excursies, retraites enz. 
Vanuit m.n. de zondagnamiddagviering (waar veelal internationale studenten op af komen) 
zijn gemeenschapsvormende initiatieven ontstaan zoals de maandelijkse filmavonden, 
potluck diners, Table Talk-groep4, excursies, lezingen enz. 

Tijdens de kerstdagen hebben we op 25 
en op 26 december inloopmiddagen 
georganiseerd voor studenten die in 
deze dagen niet naar huis wilden of 
konden gaan en verlegen zaten om 
gezelschap in deze sterke tijd. 
Studenten- en studieverenigingen van 
zowel de RU alsook van de HAN maken 
graag gebruik van de huiskamer en, bij 
mooi weer, van onze tuin, voor eigen 
activiteiten. 
Juist in de tijd van de pandemie, waar 
menig gebouw gesloten was op de 

 
4 Table Talk- ofwel Tafelgesprekken zijn studiegroepen rondom een religieus c.q. bijbels thema. 
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campus, werd onze tuin van grote betekenis voor bezoekers van de studentenkerk: wenshek, 
louteringsgraf en droomboom werden regelmatig bezocht. Het wenshek is tussentijds 
opgeschoond om ruimte voor nieuwe lintjes te maken en een frisse uitstraling te behouden. 
In de zomervakantie hebben we het labyrint vernieuwd; de eerste viering na de zomerpauze 
stond vervolgens in het teken van levensloop en labyrint.  
Tenslotte willen we nog de huisbezoeken (n.a.v. eenzaamheid, ziekte, overlijden, zegen) 
benoemen die eenieders betrokkenheid bij de gemeenschap warm houdt en onze pastorale 
nabijheid laat blijken. 
 
KORTE VOORUITBLIK EN TENSLOTTE 
  
Nu de coronarestricties helemaal zijn komen te vervallen op het moment dat we de laatste 
hand leggen aan dit jaarverslag 2021, gloort het weer aan de horizon. Vol verwachting klopt 
ons hart om onze herbergfunctie weer optimaal te kunnen uitoefenen in en om ons prachtige 
gebouw midden op de campus: een gastvrije plek waar iedereen die zich verbonden weet met 
de HAN en met de RU welkom is voor een luisterend oor, voor geestelijke ondersteuning en 
zingeving, voor allerhand ontmoetingsactiviteiten en vieringen, voor cursussen en projecten. 

Samenwerken met andere organisaties c.q. afdelingen op de campussen blijft voor alle 
geledingen een uitdaging, maar wij geloven dat wij als studentenpastores een goede spil in 
het net(werk) kunnen zijn om al deze verschillende geledingen samen te brengen. We maken 
er graag werk van. 
 

Team van pastores Studentenkerk: 

• Marieke Fernhout 
• Nicole Schubert  
• John Hacking 
• Jos Geelen 


