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INLEIDING 
 
Dit jaarverslag geeft een impressie en overzicht van de activiteiten die de pastores 
van de Studentenkerk in 2019 (soms in samenwerking met anderen) hebben 
ondernomen ten behoeve van studenten en medewerkers van de Radboud 
Universiteit (RU) en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN). Dit verslag is 
grotendeels gebaseerd op de bijgevoegde bijlage met de aantallen van studenten 
(en niet-studenten) die hebben deelgenomen aan activiteiten van en in 
samenwerking met de pastores van de Studentenkerk. Op die wijze geven wij (als 
pastores) inzicht in ons werk en evalueren wij het afgelopen jaar.  
In dit verslag zullen we ook wat beeldmateriaal gebruiken om de verschillende 
activiteiten te illustreren. Daarmee krijgt dit verslag ook een wat andere uitstraling 
dan de afgelopen jaren.  
 
In dit jaarverslag komen aan de orde: een algemene terugblik met samenvatting en 
zaken die centraal stonden in 2019, activiteiten die wij hebben ondernomen en die 
vanuit de Studentenkerk plaatsvonden, (aandachtsgebieden van ons werk), een 
korte voorruitblik op het komende jaar 2020 en een twee bijlages zoals de cijfers van 
deelname aan activiteiten en het projectplan 2020-2025. 
 
Personele ontwikkelingen 
 
2019 was een roerig jaar. Er vonden veel veranderingen plaats. Het team 
veranderde door het officiële vertrek van predikant Froukien Smit op 1 maart 2019 
(praktisch al op 16 december 2018) en het vertrek van Eva Martens (pastor namens 
de HAN)  per 1 april 2019. Ook vond er een wisseling van het Stichtingsbestuur 
plaats (4 van de 6 leden) en vertrok de dirigent van het koor dat op zondagochtend 
zingt in de vieringen. Kortom, nieuwe sollicitatierondes voor de opvolging van Eva 
Martens en de dirigent waren nodig. Deze vacatures werden beiden vervuld. De 
eerste door de komst van Nicole Schubert die na de zomervakantie van 2019 met 
veel enthousiasme aan de slag ging in de Studentenkerk namens de HAN. Ook een 
nieuwe dirigent Willibrord Huisman kon na de zomervakantie starten.  
De opvulling van de vacature van Froukien Smit liet echter op zich wachten omdat de 
Protestantse Kerk Nederland inmiddels de procedure had aangepast. Voortaan 
zullen nieuwe protestantse pastores pas gefinancierd worden als er een projectplan 
is goedgekeurd (voor maximaal 5 jaar) waarin taken, middelen, wegen en doelen van 
het te vervullen pastoraat omschreven zijn. Dit projectplan kwam er voor de vakantie 
maar de Protestantse Kerk kon nog niet akkoord gaan omdat het plan moest passen 
in een format dat toen nog niet ontworpen was. Inmiddels hebben we groen licht 
gekregen en zijn we gestart met de werving.  
 
Afgelopen jaar werd een commissie samengesteld die een aantal thema’s en vragen 
die binnen de Studentenkerk spelen over de toekomst van de Studentenkerk heeft 
geanalyseerd. Daarna werd een advies voorgelegd aan het bestuur van de stichting 
Oecumenische Studentenkerk Nijmegen. Het thema oecumene was daarin een 
belangrijk item. Dit advies aan het bestuur is eind 2019 toegezonden aan alle 
stakeholders van de Studentenkerk en is door iedereen geaccepteerd.  
 
Wij zijn blij met de komst van de nieuwe collega voor de HAN, Nicole Schubert (die 
de HAN heel goed kent omdat ze er al 19 jaren werkt als docent) en met de inzet van 
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de nieuwe dirigent Willibrord Huisman die op een andere wijze al jaren verbonden is 
aan de Studentenkerk. Ook de benoeming van nieuwe leden van het huidige bestuur 
stemt tot tevredenheid.  
 
ALGEMENE TERUGBLIK 
 
Door het vertrek van twee collega’s moesten onderlinge taken herschikt worden. Dat 
had vooral gevolgen voor de contacten met betreffende groepen die regelmatig 
gebruik maken van onze ruimtes. Maar dat hebben wij goed opgevangen. Studenten 
die een gesprek met een pastor wilden hadden echter minder keuzemogelijkheid.  
 
Aan de kwaliteit van ons aanbod met betrekking tot het thema internationalisering en 
de mogelijkheden die wij vanuit de Studentenkerk bieden heeft deze verandering 
niets afgedaan. Wij bieden al jaren op woensdag via Meet&Eat bijeenkomsten 
internationale en Nederlandse studenten de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 
Wij zijn sinds 2018 voor European Students Nijmegen (ESN) op maandag tijdens de 
lunch ontmoetingslocatie en wij organiseren vooral op zondag veel activiteiten waarin 
ook internationale studenten actief zijn: de Engelstalige eucharistieviering om 17 uur, 
de filmavonden en vaak samen eten na de viering. Zoals afgelopen jaar boden wij 
ook dit jaar bijeenkomsten aan voor internationale studenten die tijdens de 
kerstdagen niet naar huis gingen.  
 
Op basis van ervaringen van internationale studenten uit de Engelstalige bachelors, 
vooral naar aanleiding van het thema eenzaamheid, hebben wij het initiatief 
genomen om samen met enkele leden van de Universitaire Studentenraad, de 
koepel van Internationale studentenorganisaties (ISON), ESN, Radboud International 
Students (RIS) en International Office (IO) een ontmoetingsavond te organiseren in 
de refter: Global Night.   

 
 

Pub Quiz in de Refter tijdens de Global Night 

 
 



5 
 

De nieuwe collega Nicole Schubert kon door haar bekendheid met de HAN snel aan 
de slag om de contacten die bestonden voort te zetten. Dat resulteerde in een time-
out-weekend in Huissen en nieuwe time-out bijeenkomsten voor studenten in de 
Studentenkerk. Ook de opening van een stilteruimte op de HAN kon worden 
gerealiseerd.  
 

Opening stilteruimte op de HAN 

 
Door de organisatie van excursies en nieuwe religieuze bijeenkomsten vooral 
gedragen door collega Jos Geelen ontstaat langzaam een (internationale) 
gemeenschap van studenten die veel kunnen delen tijdens hun verblijf in Nederland.  
 
De (her)opening van het kunstproject het Louteringsgraf in de tuin van de 
Studentenkerk trok veel nationale en vooral internationale belangstelling. Dit komt 
met name ook omdat het leven van studenten onder druk staat door de ervaren 
prestatiedwang in onze maatschappij. Het thema burn-out kwam geregeld ter sprake. 
Het thema welzijn kwam ook veel aan de orde in workshops en onderling overleg met 
betrokkenen van de Dienst Studentenzaken (zowel RU als HAN) die verantwoordelijk 
zijn voor de hulpverlening aan studenten.  
 
Naast de activiteiten die hier zijn opgesomd heeft het team ook contacten 
onderhouden met diverse organisaties op de campus. Zo was er veel contact met de 
Moslim Studentenvereniging (MSV), de Faculteit voor Filosofie, Theologie en  
Religiewetenschappen (FTR), het Titus Brandsma-instituut (TBI) en het Katholiek 
Documentatiecentrum (KDC). Deze activiteiten staan niet vermeld bij de aantallen.  
 
Door het vertrek van twee collega’s kwam ook de invulling van de 
zondagochtendviering onder druk te staan met betrekking tot het voorgaan in de 
viering. Dat is goed opgevangen door de teamleden en door het inschakelen van 
voorgangers die al afscheid hadden genomen. Ook de initiatiefgroep van de 
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Studentenkerk die activiteiten voor deze doelgroep op zondagochtend organiseert 
heeft in 2019 veel ondernomen. Het blijft roeien met de riemen die je hebt. Maar 
desalniettemin toch een jaar waarin wij als huidig team met tevredenheid op terug 
kijken. Hoewel we nu wel hopen dat wij in rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. 
Dat geldt ook voor het bestuur van de Studentenkerk.  
 

Ideeën voor Time- Out (door HAN studenten) 

 
In 2019 stond centraal: 
 

• Het aanbieden van nieuwe vormen van vieren op zondag en een nieuw 
aanbod van verkennende geloofsgesprekken over de eigen tradities 

 
• Het ondersteunen van faculteiten in de introductietijd rond thema’s als 

eenzaamheid en studentenwelzijn met name bij internationale studenten. Wij 
worden gevraagd om workshops rond deze thema’s (maar ook rond geloof, 
studiedruk of rouw) te organiseren. Nieuwe initiatieven rond studentenwelzijn 
hebben we in diverse gremia aan de orde gesteld.  

 
• Organisatie van de Global Night: internationale (m.n. bachelor/PHD) studenten 

en Nederlandse studenten stimuleren om elkaar te ontmoeten. 
 

• De opening van het Louteringsgraf en interviews rond het graf in de pers.  
 

• Nieuwe activiteiten op de HAN rond het thema time-out (welzijn) en de 
opening van de stilteruimte op de HAN. 
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• Nieuwe initiatieven van de werkgroep Bildung ondersteunen en deelname aan 

hun activiteiten. Nicole Schubert is vertrouwenspersoon voor de begeleiders.  
 

    Hutspot of Couscous: over religieuze identiteit 

 
 
AANDACHTSVELDEN EN THEMA’S 
 
3.1 Inleiding 
 
In dit jaarverslag hanteren wij nog de indeling van pastorale werkvelden zoals die in 
het visieplan van 2013 zijn opgesteld en waarbij vier hoofdthema’s zijn genoemd. In 
het volgende jaarverslag 2020 zal deze indeling worden losgelaten omdat wij dan 
uitgaan van de indeling uit het projectplan 2020-2025.1 
Wat volgt zijn korte beschrijvingen van de vier aandachtspunten in ons pastorale 
werk als studentenpastor.  
 
In de Studentenkerk lopen wij dit jaar voorruit op de ontwikkelingen en zijn een aantal 
voornemens voor 2020 met name rond welzijn en internationalisering al in 2019 in 
gang gezet. Global Night is daarvan een voorbeeld. Maar ook de kunstprojecten in 
2019 maken dit zichtbaar. Zo was er niet alleen het project Louteringsgraf, een graf 
waarin studenten een tijdje na kunnen denken over hun leven, de doelen in hun 
leven en de prijs die ze bereid zijn te betalen om die doelen te halen, (een moderne 
                                            
1 In het implementatieplan of plan met prioriteiten voor het komende jaar 2020 dat wij hebben 
bijgevoegd bij de aanvraag voor financiële ondersteuning in het najaar van 2019 hebben wij dit al kort 
toegelicht. Daarom gaan we hier nu niet uitgebreid in op deze veranderingen omdat het pas in 2020 
aan de orde is.  
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vorm van memento mori) maar ook het project Verveel me en het Luisteroor werden 
aangeboden.  
 
Verveel me is een uitnodiging aan studenten en medewerkers om een dag helemaal 
niets te doen. Telefoon en studieboeken kunnen worden ingeleverd bij de 
Studentenkerk en dan kan de desbetreffende student/medewerker weggaan en niets 
doen. Dat valt voor velen niet mee. Maar het is evenals het graf een uitnodiging om 
een pas op de plaats te maken. Waarschijnlijk zal over niet al te lange tijd ook in 
bedrijven de aanbeveling worden gedaan om een tijd niets te doen tijdens de 
werkzaamheden opdat zo de accu weer kan worden opgeladen. In een aantal 
bedrijven in de Verenigde Staten wordt dit al aanbevolen.  
 
Luisteroor is een uitnodiging om als oor te dienen voor anderen. In de Studentenkerk 
kan een (groot) oor van hout worden opgehaald waarmee je dan ergens plaats kunt 
nemen. Belangstellenden die vragen naar de zin hiervan, kun je uitnodigen om te 
praten. Je bent luisteroor, je staat tot hun beschikking. Je luistert, je geeft géén raad, 
géén adviezen, géén oplossing. Mensen kunnen een uur, een half uur of 9 minuten 
tegen je praten. Deze vorm van kunst wil mensen stimuleren wat meer naar elkaar te 
luisteren en aandacht te geven aan elkaar. Dit in het kader om van deze universiteit 
een meer sociale universiteit te maken waar mensen zich gehoord en gezien voelen.  
 

         
 
 

3.2 Persoonlijke en geestelijke begeleiding 
 
Het thema persoonlijk welzijn in relatie tot studie en sociale contacten stond zoals 
meestal centraal in pastorale gesprekken. Grofweg zou de volgende indeling kunnen 
worden gemaakt: een grote groep studenten heeft last van de toegenomen studie- 
en prestatiedruk, en krijgt daar ook problemen mee (1/3 van de totale populatie). Een 
groep kan het wel aan, en een groep heeft er nauwelijks last van, zo laten ze blijken. 
Maar dat is een vage indeling en nauwelijks goed onderzocht. Ook het thema 
studiedruk en prestatiedruk is niet helder omschreven. Er zijn diverse onderzoeken 
geweest naar de ervaring van studentenwelzijn in relatie tot prestatie- en studiedruk 
maar al deze onderzoeken hanteren vaak niet dezelfde uitgangspunten en de 
onderzoeksmethoden verschillen. 
 
In de Studentenkerk accepteren wij de uitgangspositie van de betrokken student, zijn 
of haar verhaal staat centraal. We doen niets af aan de beleving van betrokkene en 
gaan daar niet tegenin. Samen zoeken we naar de ruimte die er is om met de vragen 
die leven om te gaan. Op welke wijze wordt betekenis gegeven aan de situatie en 
kan het ook anders? Hoeveel ruimte geeft de student zichzelf en zijn er 



9 
 

mogelijkheden om de situatie te veranderen of er anders tegen aan te kijken? Kortom 
de student en zijn/haar verhaal zijn start- en eindpunt in het pastorale gesprek. Wij 
hebben er als Studentenkerk geen belang bij of de student in kwestie op tijd 
afstudeert en zijn tentamens haalt. Dat geeft ons de ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan zonder de dwang die een student soms vanuit de universiteit kan ervaren op 
het gebied van studievoortgang.  
 
Daarnaast is het wel belangrijk om goed te onderscheiden. Studenten met 
psychische problemen zijn vaker beter gediend met deskundige begeleiding. Toch 
ontvangen wij ook die studenten omdat sommigen slechte ervaringen hebben in een 
vorig begeleidingstraject. Maar inzicht in je eigen beperkingen in deze als 
studentenpastor is daarom van belang en ook eerlijkheid ten aanzien van de student 
staat voorop in de verwachtingen die leven en die wel of niet kunnen worden vervuld.  
 
Wij verwijzen dan ook vaker door naar een psycholoog of therapeut.  
Studenten doen een beroep op ons met betrekking tot geloofs- en zingevingsvragen. 
Als deze studenten bij de studentenpsycholoog aankloppen worden ze meestal met 
deze vragen naar ons door verwezen. De gesprekken vinden plaats in de 
Studentenkerk en in een spreekkamer op de campus van de HAN. 
 
Afgelopen jaar was er géén welzijnsweek voor studenten en medewerkers omdat de 
Dienst Studentenzaken niet meer als (mede)organisator wilde optreden en voor de 
Studentenkerk was het door de ontstane situatie (vacatures) ondoenlijk om hierin 
weer het voortouw te nemen. Zonder medewerking vanuit de Dienst Studentenzaken 
is het onmogelijk om een website in te richten waarop mensen zich centraal kunnen 
aanmelden. De toegevoegde waarde hiervan was: een mail van de rector aan 
iedereen, centrale registratie en verwerking van de gegevens. Vanuit de HAN leefde 
dit jaar ook de wens om samen met de RU een dergelijke week te organiseren. Deze 
heeft niet plaatsgevonden. In het nieuwe strategisch plan van de RU wordt het thema 
welzijn als een van de speerpunten genoemd. Het is zaak om hier concreet handen 
en voeten aan te blijven geven in de komende jaren. Wij kunnen hierin meedenken 
en nieuwe initiatieven initiëren (zoals Global Night).  
 
We hebben deelgenomen aan diverse overlegorganen rond thema’s als studiedruk, 
welzijn, eenzaamheid en integratie van internationale studenten. Dat zowel op de RU 
als de HAN.  
 
Ook dit jaar was er weer de kerstbijeenkomst voor internationale studenten in de 
Studentenkerk. Zij konden hier twee kerstdagen terecht. Meet&Eat, de koepel van de 
Christelijke Studentenverenigingen (CSN) en leden van de vereniging Unique 
Studenten namen daarin het voortouw. In navolging daarvan is er ook een 
paasbijeenkomst, een brunch georganiseerd door AEGEE, waar vooral internationale 
studenten aan deel hebben genomen.  
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Excursie naar Den Bosch 

 
Het grote aantal excursies die vanuit de Studentenkerk onder andere door Jos 
Geelen werden georganiseerd dragen bij aan de onderlinge contacten. Vooral 
internationale studenten leren zo ons land op een andere wijze kennen. Ook zijn er 
retraites die in het Nederlands worden gehouden voor Nederlandstalige studenten.  
 
Opvallend is de toegenomen vraag naar persoonlijk engagement als gelovige, als 
zoekende student. De vraag naar zingeving in het eigen leven is daarbij vaak 
leidend. De stilteruimte wordt vaker gebruikt als plek om te mediteren en om zich te 
oefenen in mindfulness. Drie keer werd een cursus mindfulness aangeboden door 
twee studieadviseurs en een docent in opleiding. Meditatie heeft dit jaar minder 
studenten getrokken omdat wij er niet in zijn geslaagd om een goed (gratis) 
programma met geschikte docenten van buiten aan te bieden. Vanuit het team 
hebben wij deze taak niet kunnen oppakken omdat we te weinig ervaring/affiniteit 
hiermee hebben.  
 
Wel zijn er nieuwe initiatieven ondernomen op het terrein van groepsbegeleiding 
rond persoonlijk welzijn: time-out bijeenkomsten op dinsdag of donderdagmiddag 
voor studenten die een pas op de plaats willen maken, en tijdens weekenden in het 
klooster van Huissen in samenwerking met docenten van de HAN.  
 
De begeleiding vanuit groepswerk zoals de rouwgroep is zoals elk jaar intensief maar  
ook heel waardevol omdat de deelnemers hier heel veel aan hebben. De groepen In 
balans, een workshop (in drie avonden) voor studenten die uit balans dreigen te 
raken en de driedelige workshop Bijna afgestudeerd trokken dit jaar niet veel 
deelnemers terwijl er wel behoefte aan is. We vermoeden ook dat toegenomen 
tijdsdruk hierin een belangrijk motief is en dat de motivatie (zoals bij de rouwgroep) 
om deel te nemen nog niet zo hoog is (met als gevolg veel afzeggingen).  
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Persoonlijke begeleiding vond ook plaats voor leden van de werkgroep Bildung die 
weer andere studenten begeleiden in hun studieproces. Tijdens excursies en 
bijvoorbeeld het abdijweekend vinden ook veel persoonlijke gesprekken plaats waar 
aandacht is voor persoonlijke vragen en thema’s.  
In de groep face2face spreken studenten onder begeleiding van een teamlid met  
elkaar over dagelijkse problemen en persoonlijke vragen.  
 

 
Time-out in Huissen (zondag-maandag): creatief aan de slag 

 
 

3.3 Aanbod rond verdieping en geloven  
 
Nieuw dit jaar was de toegenomen vraag van een aantal studenten om meer te 
weten te komen over hun eigen geloofstraditie. Dit leidde tot table talks, een nieuwe 
activiteit. Het aanbod rond religieuze bronnen, zingeving en levensvragen bleef 
gehandhaafd en is niet verbreed met extra cursussen door personele onderbezetting. 
Soms starten mensen enthousiast aan bijvoorbeeld een bijbelcursus maar na een 
tijdje ebt dat weg onder andere ook door nieuwe prioriteiten. Of studenten vertrekken 
naar het buitenland voor een stage of gaan terug naar huis.  
 
Er zijn drie kunstprojecten georganiseerd rond verdieping, zelfreflectie, omgaan met 
de eisen van deze tijd en de vraag waar je het allemaal voor doet. Projecten die ook 
in het nieuwe jaar worden voortgezet omdat ze niet aan een tijd zijn gebonden. Dit in 
samenwerking met docenten van de HAN. Boven zijn deze projecten al toegelicht. 



12 
 

 
Studenten die actief zijn bij de groep Building maken graag gebruik van onze 
mogelijkheden. Zo is er een Death-Café in samen werking met ons georganiseerd, 
een activiteit die goed werd bezocht. Ook namen zij het initiatief om twee avonden te 
organiseren rond persoonlijk welbevinden als je geen telefoon binnen bereik hebt. 
Het idee dat studenten drie weken hun telefoon zouden inleveren en laten vervangen 
door een ‘nokia’ zonder internet verbinding, is mislukt. Niemand wilde zover gaan.  
Het aantal biechtgesprekken is gelijk gebleven en het aanbod voldoet aan een 
behoefte. Slechts een teamlid kan dit vanuit zijn functie aanbieden.  
 

 
 

Taart bakken bij de time-out middagen in de Studentenkerk 
 
3.4 Liturgische verzorging 
 
Omdat wij ook bezoekers aan de viering op zondagochtend meer willen betrekken bij 
de vieringen hebben wij zes keer een experimentele viering georganiseerd waarin 
vooral de eigen bijdrage van de bezoekers centraal stond rond een christelijk thema 
dat ook aan hun leven raakt. De waardering voor deze vorm van vieren was positief.   
Jonge ouders namen het initiatief om een paar keer per jaar “kerk op schoot” aan te 
bieden, een soort viering parallel aan de ochtendviering in de stilteruimte voor de 
allerkleinsten. Ook is er nu eens per twee weken crèche voor ouders die graag 
deelnemen aan de vieringen. Het bezoekersaantal is over de hele lijn gelijk gebleven 
maar het bezoek aan de zondagochtend viering is soms laag. Dit in tegenstelling tot 
de eucharistie op zondagmiddag. Nieuw is de maandelijkse eucharistische 
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aanbidding waar studenten gebruik van maken voorafgaande aan de viering. Nieuw 
waren ook de bijeenkomsten tijdens de advent vroeg in de ochtend: de Rorate-
viering, een bijeenkomst in een donkere kerk met alleen kaarslicht. Dit ter 
voorbereiding op het feest van Kerstmis.   
 
De samenwerking de christelijke studentenverenigingen verloopt goed. Dit blijkt ook 
uit de bijeenkomsten in de kerk en de keuken – samen vieren en samen eten. De 
cijfers in de bijlage zijn helder en spreken voor zich.  
 
Het vertrek van de dirigent is goed opgevangen en na de vakantie hebben we een 
nieuwe dirigent aangesteld die de Studentenkerk al heel lang kent. Het is dezelfde 
dirigent die ook het Campuskoor leidt, Willibrord Huisman. Samenwerking tussen de 
koren heeft bij sommige gelegenheden plaatsgevonden zoals de viering rond de 
aanstelling van Nicole Schubert en de kerstviering met samenzang waarin ook 
anderen bij waren betrokken uit de gemeenschap en de HAN.  

 
Kerstviering 24 december 

 
3.5 Gemeenschapsopbouw en betrokkenheid op de campus 
 
Gemeenschapsopbouw is in de Studentenkerk een relatief begrip omdat studenten 
komen en gaan. Toch zijn er vormen van gemeenschap zoals de 
ontmoetingsmogelijkheden voor internationale studenten. Elke woensdag Meet&Eat 
in de Studentenkerk. Een goed bezochte activiteit. In samenwerking met European 
Students Nijmegen (ESN), International Office (IO/RIS) Meet&Eat en leden van ISON  
kwam de Global Night tot stand. Daarin konden studenten elkaar ontmoeten per land 
(speed-dating), er was een Dutch-games-corner met typisch Nederlandse spelletjes, 
een Dinner in the Dark (3 gangen door Meet&Eat verzorgd voor 50 studenten), een 
pub-quiz met 150 deelnemers, een music-corner met artiesten en een info-markt 
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waar studentenverenigingen zich presenteerden. HAN studenten hebben een 
kledingbeurs in de Studentenkerk geïnitieerd.  
 
De kunst is nu om telkens weer nieuwe studenten (ook van de Engelstalige bachelor 
opleidingen) te interesseren en met elkaar in contact te brengen. Ook daarvoor zijn 
initiatieven (tijdens en na de intro) genomen in samenwerking met studieadviseurs en 
studentenverenigingen van deze opleidingen en genoemde organisaties. We willen 
Global Night elk jaar laten terugkomen of initiatieven die hierop lijken. We hopen dan 
ook dat betrokken partijen willen blijven samenwerken. 
 
De huiskamer liep dit jaar niet goed omdat er geen voortrekkers waren en studenten 
niet bereid waren om die taak op zich te nemen. Vandaar dat wij zijn gestopt met het 
aanbod. Inmiddels zijn er nieuwe initiatieven die inzetten op een avond zonder 
maaltijd omdat dit minder omslachtig is (waardoor we voorkomen dat dit mensen 
aantrekt die goedkoop willen eten.) 
 
De communicatie rond ons aanbod is verbeterd door het aanstellen van een student 
communicatie via campusdetachering. Deze student actualiseert de website en houdt 
vooral de sociale media bij. Af en toe worden activiteiten extra gepromoot waarvoor 
een budget beschikbaar is. Door de toegenomen bekendheid van de Studentenkerk 
op de HAN komen er ook meer studenten kijken wat we te bieden hebben. Ook 
verzorgen we regelmatig rondleidingen specifiek voor HAN klassen of docenten om 
de Studentenkerk bekender te maken. 
 
De bijeenkomsten van Dito trokken dit jaar meer dan anders ook veel internationale 
studenten. Dat is een goede ontwikkeling omdat deze studenten zo sneller een 
thuisbasis vinden in Nederland. Seksuele geaardheid werkt hier bevorderend voor de 
integratie en het welbevinden.  

 

Dinner in the dark - Global Night 
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De zondagochtend gemeenschap werd vooral gevoed door activiteiten vanuit de 
initiatiefgroep. De zondagmiddaggemeenschap wordt steeds hechter door het 
aanbod van maaltijden, film en excursies. Er is ook een klein bestuur (IKAN) dat 
samen met een teamlid de lijnen uitzet.  
 
We nemen deel aan het netwerk duurzaamheid dat een nieuwe impuls heeft 
gekregen door de instelling van een Green Office op de campus en de initiatieven 
van diverse studenten. Door tijdgebrek is een teamlid niet in staat geweest om de 
bijeenkomsten vaker te bezoeken.  
 
We zijn ook betrokken bij de discussie rond welzijn en een vijf punten plan om dit 
studentenwelzijn te bevorderen op de HAN voor studenten en voor medewerkers (als 
onderdeel van HAN studiesucces). Op de HAN lopen veel processen parallel aan de 
universiteit omdat het dezelfde thema’s betreft.  
 
Medewerkers kunnen deelnemen aan activiteiten van de Studentenkerk binnen 
bepaalde restricties zoals bijvoorbeeld leeftijd (abdijweekend, meditatie, 
mindfulness). Maar zij zijn zonder restricties altijd welkom voor een gesprek of voor 
andere vragen of bij een viering. Vanuit medewerkers zijn initiatieven voor een 
dagelijkse ochtendmeditatie genomen. Zij kunnen ook deelnemen aan de cursus 
Ikagai of de rouwgroep voor medewerkers.  
 
Voorbereiding op een huwelijk (of soms doop, vormsel) zijn extra kansen om met 
medewerkers een band op te bouwen wat ook zichtbaar wordt in hun betrokkenheid 
op de Studentenkerk.  
 

 
Installatieviering Nicole Schubert 
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4. Vooruitblik 2020 – 2025 
 
De thema’s die hier kort zijn aangeduid worden uitgebreider besproken in het 
projectplan 2020-2025 en zijn hieraan ontleed. Zie de bijlage voor een volledige 
weergave.  
 

• Studentenwelzijn en welzijn medewerkers 
 
Het welzijn van studenten en medewerkers is een thema volop in de belangstelling 
staat en dat de nodige aandacht verdient omdat veel studenten en medewerkers last 
hebben van burn-outklachten en andere symptomen die studie, werk en persoonlijk 
welzijn raken. 
 
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 en levensinvulling. Voor zowel studenten als medewerkers geldt dat als 
zij weten waarom en waarvoor zij zich willen inzetten, en als zij bereid zijn hiervoor 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, zijn van harte welkom.  
 

• 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 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 begeleiding van deze 
doelgroep. 
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• 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 willen tal van mogelijkheden aanbieden 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. Dat betekent dat wij 
steeds opnieuw beginnen met nieuwe groepen studenten. 
 

• 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.  
 

• 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.  
 
 

   
 



18 
 

Tenslotte 

Ondanks de vele wisselingen in de wacht kijken wij met een tevreden gevoel terug op 
het afgelopen jaar. Onze betrokkenheid op het welzijn en welbevinden van studenten 
en medewerkers krijgt een extra stimulans omdat dit thema breed wordt gedragen in 
het hoger onderwijs en omdat zowel binnen de RU als de HAN hier veel aandacht 
voor is. Het is een actueel en belangrijk aandachtspunt in de opleidingen. Wij voelen 
ons daarom extra gemotiveerd om binnen het kader van het nieuwe projectplan 
stappen te zetten om hieraan een bijdrage te kunnen leveren vooral ook in 
samenspraak met organisaties die al op de campus van universiteit en hogeschool 
actief zijn. Met ons gebouw hebben wij een troef in handen om activiteiten ter plekke 
te organiseren op het gebied van ontmoeting, verdieping en reflectie. Als de vacature 
voor een nieuwe collega van protestantse huize is ingevuld hebben we extra 
menskracht om onze ambities op dit terrein waar te maken.  

Team Studentenpastores 

Nicole Schubert, Jos Geelen crl en John Hacking 

 


