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INLEIDING 

Wat maakt De Studentenkerk bijzonder op de campus van de universiteit en 
hogeschool? Deze vraag komt geregeld terug in ons werk met name in gesprekken 
over identiteit, over zingeving en over het verschil van onze manier van werken in 
vergelijking met een psycholoog, trainer of bijvoorbeeld coach. Bijzonder aan de 
Studentenkerk op de campus is het feit dat allen bij ons terecht kunnen: studenten en 
medewerkers, ongeacht afkomst, religieuze overtuiging, seksuele identiteit en met 
welke vragen dan ook. Wij bieden een vrije ruimte om over alles wat je bezighoudt te 
spreken in een veilige omgeving. De psycholoog is vooral bezig met zaken vanuit 
een afbakening van vragen die het psychische betreffen, de trainer met 
(studie)vaardigheden en voortgang daarin, de coach met feedback op vragen en 
aansturen van initiatieven om mensen die zijn vastgelopen (burn-out bijvoorbeeld) 
weer op de rails te krijgen. Het werk van de studentenpastor heeft raakvlakken met al 
deze werkvelden maar wat ons bijzonder maakt is de expertise die wij meebrengen 
op het vlak van zingeving en (religieuze) levensinvulling waarbij hier het religieuze 
niet meteen moet worden verstaan als een exclusieve wijze van begeleiding die 
enkel voor gelovige studenten geldig zou zijn. Wij bestrijken het terrein van algemene 
zingeving (ook los van religie en geloven) tot en met het zeer specifieke gebied van 
persoonlijke en gemeenschappelijke religieuze en gelovige invulling van het leven. 
Wij zijn er zowel voor de vragen en wensen van de agnost en atheïst tot en met de 
vrome en zeer gelovige student en medewerker en wij hebben met alle categorieën 
te maken in ons werk, zowel in individueel als in groepsverband. 

Daarnaast biedt het feit dat wij over een mooi en groot gebouw beschikken de 
mogelijkheid om voor velen een open huis te zijn, een herberg waar individuen en 
waar groepen gebruik kunnen maken van onze ruimtes. Velen komen er specifiek 
voor gebed zoals christenen en moslims, maar velen ook voor stilte en meditatie (en 
muziek) en om samen te eten en een gezellige avond te hebben met elkaar. Veel 
groepen van studenten, studentenverenigingen, en andere verbanden op de campus 
hebben ons in de loop der jaren weten te vinden. Een voorbeeld is het kerstdiner dat 
vooral in december bij een aantal studieverenigingen populair is en dat soms tot en 
met januari wordt gehouden omdat veel avonden in december vol zaten. Maar los 
van deze meer incidentele bijeenkomsten maken groepen als Meet&Eat, ESN, Dito, 
Bid&Lunch, Campuskoor en anderen wekelijks gebruik van de ruimtes in ons 
gebouw. Dat is precies het grote gemis dit jaar sinds we hebben moeten sluiten 
vanwege de twee lock-downs veroorzaakt door covid-19. De hele campus ging op 
slot en iedereen werd aangeraden zoveel mogelijk thuis te werken. Wij hebben ons 
aangepast aan de situatie en dit verslag geeft daar blijk van. 

In dit jaarverslag komen aan de orde: 1. Een algemene terugblik met personele 
ontwikkelingen en nog een keer globaal de aandachtsgebieden van ons werk. 
Vervolgens een korte samenvatting van zaken die centraal stonden in 2020.  
2. De concrete bekende en nieuwe activiteiten die wij hebben ondernomen en die 
vanuit de Studentenkerk plaatsvonden. 3. Tenslotte een korte vooruitblik op het 
komende jaar 2021 en 4. een bijlage met de cijfers van deelname aan activiteiten 
afgelopen jaar en de financiële verantwoording. 
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1. ALGEMENE TERUGBLIK 

1.1 Personele ontwikkelingen 

In september 2020 kregen wij na een lange periode van wachten een nieuwe collega 
vanuit de Protestantse Kerk Nederland. De vorige protestantse collega die aanvang 
2019 vertrok en die 21 jaar in de Studentenkerk had gewerkt werd eindelijk 
opgevolgd na een lang proces van overleg met zowel de landelijke als de plaatselijke 
protestantse kerk. De landelijke kerk vroeg aan alle betrokken studentenpastoraten 
om een vijfjarenplan op basis waarvan een nieuwe collega aangesteld zou kunnen 
worden. Toen dit eenmaal was gerealiseerd en goedgekeurd door een speciale 
commissie kon de sollicitatieprocedure een aanvang nemen. In het voorjaar van 
2020 vond die plaats en wij zijn heel blij met onze nieuwe collega Marieke Fernhout 
die al op meerdere plekken haar sporen heeft verdiend als dominee. In haar vorige 
functie is zij ook bekend geraakt met het studentenpastoraat omdat ze zitting had in 
een begeleidingscommissie en het bestuur van het studentenpastoraat in Arnhem 
ten behoeve van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en nog enkele andere 
hogescholen in die regio.  

De komst van een 
protestantse collega 
maakt het ook veel 
makkelijker om op het 
terrein van oecumene en 
met name ook op het 
gebied van de samen-
werking met protestantse 
studentenverenigingen 
nieuwe stappen te 
zetten. Het religieuze en 
sacramentele aanbod 
aan religieuze studenten 
en medewerkers is nu 
weer optimaal. Zo maken 
wij hier in het klein 
zichtbaar hoe wij vanuit 
verschillende 

kerkgenootschappen toch goed kunnen samenwerken op gelovig en niet gelovig 
terrein. Het feit dat de universiteit nadenkt over haar katholieke oorsprong en 
identiteit (zeker na het besluit van de bisschoppenconferentie om het predikaat 
Rooms-Katholiek te onttrekken aan de universiteit) blijft waarschijnlijk niet zonder 
gevolgen. Maar onze concrete samenwerking als pastores in een oecumenische 
setting kan een stimulans zijn in de discussie over deze identiteit. Een katholieke, 
respectievelijk christelijke identiteit van een opleiding heeft ook gevolgen voor de 
wijze waarop deze organisatie zich presenteert en waarin zij haar idealen concreet 
handen en voeten geeft. Ons zelfverstaan als herberg in de Studentenkerk waarin 
iedereen welkom is kan hierbij inspirerend werken.  
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1.2 Aandachtsvelden en thema’s in ons werk als studentenpastores 

Eind 2019, begin 2020 hebben wij in het kader van het aantrekken van een nieuwe 
protestantse collega een vijfjarenplan opgesteld met vijf speerpunten (of aandachts-
velden) 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 aandachts-
velden en doelstellingen geven wij voor de volledigheid hier nog eens kort weer. 

•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 mede-
werkers die niet religieus zijn worden expliciet uitgenodigd om met ons in gesprek te 
gaan over deze thematiek.  

•Internationalisering  

De toename van het aantal inter-
nationale 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 
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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 begeleiding van deze doelgroep. De 
verschillende faculteiten bieden wij tijdens de introductie mogelijkheden aan bij de 
begeleiding van meerjarige internationale studenten door een onderlinge kennis-
making en voorlichting in een van onze ruimtes. 

• 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. Dat betekent dat wij steeds opnieuw 
beginnen met nieuwe groepen studenten. De inhoud van de bijeenkomsten rond 
geloofsverdieping verandert dan ook voortdurend, afhankelijk van de vraag van 
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. 
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. 
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•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 werk-
verhoudingen, de samen-
werkingsverbanden, 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. 

1.3 Korte samenvatting van onze activiteiten in 2020 

Door de twee lock-downs (start in maart en opnieuw in november) die in 2020 
plaatsvonden vanwege corona, werden wij geconfronteerd met een totaal nieuwe 
situatie in ons werk. Als er op de campus stilte heerst omdat iedereen thuis werkt, is 
het ook in de Studentenkerk stil omdat alle groepsactiviteiten die wekelijks normaal 
gesproken plaatsvinden zijn opgeschort. Groepen die gebruik maakten van onze 
ruimtes konden niet meer terecht, groepsbijeenkomsten die wij zelf organiseerden 
zoals bijvoorbeeld de rouwgroep werden uitgesteld en in later stadium opgepakt via 
zoom-bijeenkomsten. Maar al gauw bleek dat in je eentje huilen voor het 
beeldscherm als je iemand hebt verloren geen goede optie is om met je verdriet om 
te gaan. Zodra het dan ook weer enigszins kon hebben 
wij met in achtneming van een veilige afstand deze 
groeps-bijeenkomsten weer opgepakt. Persoonlijke 
gesprek-ken konden doorgang vinden via zoom maar 
in een later stadium ook weer live. Activiteiten die wij 
met andere organisaties organiseren zoals Global 
Night werden noodgedwongen via internet uitgevoerd 
maar het bereik was aanzienlijk minder. Ook de opvang 
in ons gebouw van studenten die niet naar huis konden 
of gingen tijdens de kerstdagen kon geen doorgang 
vinden. Vooraf aan en tussen de twee lock-downs 
hebben we wel retraites en time-out bijeenkomsten 
georganiseerd, waren er beperkte groepsbijeen-
komsten mogelijk in onze tuin tijdens de introductie en 
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konden studenten terecht in ons gebouw voor meditatie en gebed.  
Nicole Schubert schrijft in haar belevingsverslag ver het afgelopen jaar: 

We zijn het jaar begonnen met een gespreksavond voor betrokkenen van de 
zondagochtend-vieringen, het team en het bestuur. Op deze goed bezochte avond 
werden strubbelingen uit het verleden uitgesproken en werd een basis gelegd voor 
nieuwe elan en verbondenheid. Zo bedachten we in februari samen een 
experimentele viering inclusief onderlinge uitwisseling. Hierin hebben we de 
zaligsprekingen vanuit het perspectief van onze tijd geformuleerd. En toen kwam de 
lockdown, ook onze kerk ging dicht… 

De religieuze vieringen in de Studentenkerk zijn eerst via zoom (ochtend) en via een 
live-uitzending (middag) georganiseerd, maar in het voorjaar en met toestemming 
van de overheid (maximaal 30 bezoekers in de kerk) konden er toch weer live 
vieringen plaatsvinden, zelfs in de tuin van de Studentenkerk (ochtend). Nicole 
Schubert schrijft over deze periode: 

Het initiatief tot zoom vieringen kwam van de jonge mensen uit de zondagsgroep, wij 
pastores stapten er geleidelijk aan in. Veelal zijn deze online vieringen in samen-
werkingsverband ontstaan. Werk-intensief maar heel vruchtbaar. We hebben van de 
nood een deugd gemaakt en muziek, meditaties, foto’s en andere kunst in de 
vieringen opgenomen. “Samenzang”, samen bidden en elkaar spreken voorafgaand 
en na de vieringen maakte dat mensen naar elkaar konden omzien en zich gezien 
voelden. Een ervaring die in de corona-tijd extra waardevol voelde. 
Waren de zoom-vieringen al nieuw, 2020 daagde ons nog verder uit tot creatief 
vieren. In aanloop naar Pinksteren onderhielden we een WhatsApp-groep waarin 
dagelijks een geestesgave centraal stond. De slotviering hielden we voor het eerst 
buiten in de tuin. Dit beviel zo goed dat we de eerste vijf zondagen van het nieuwe 
studiejaar ook buiten bij elkaar kwamen…. 
Bij het schrijven van dit verslag zitten we in de 2e lockdown. En we zoomen weer… 
Ook 4e Advent en Kerstnacht hielden we zoom-vieringen. Het zette ons allen in 
hetzelfde schuitje. Geen samenzang, geen onderscheid tussen live en thuis maar 
eenieder – en veelal ook in duo’s – thuis achter het scherm. Rond de 100 mensen 
vierden op deze wijze samen de kerstnacht van de studentenkerk, feestelijk 
vormgegeven met veel muziek. Mijn gevoel erbij? Als het dan zó moet, dan doen we 
het ook goed. Verbinding is op vele wijze voelbaar. 

Ook de jaarlijkse herdenking van overledenen en de Diesviering werden uitgevoerd 
door het team zonder publiek en met een live-stream. 
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Vanuit de Studentenkerk bieden wij nou een veelheid aan religieuze vieringen aan en 
met de komst van een nieuwe collega, Marieke Fernhout, is dit aanbod alleen maar 
uitgebreid. Op de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft onze collega Nicole Schubert 
hard gewerkt om voet aan de grond te krijgen door het organiseren van allerlei 
activiteiten en door samenwerking op velerlei terrein. Onze collega Jos Geelen was 
ook vaker buiten de Studentenkerk actief met retraites en lezingen en kwam 
uitgebreid in het nieuws rond de kwestie van de katholieke identiteit van de 
universiteit. Dit jaar hebben wij ook een korte film laten maken waarin wij als vier 
pastores uitleggen wat de kern en inhoud is van ons werk. Daarin wordt heel goed 
duidelijk hoe wij als teamleden elkaar aanvullen. In de opvang en voorlichting van 
internationale bachelor en master studenten heeft onze collega John Hacking een 
bijdrage geleverd in de introductie en gedurende het jaar. Activiteiten die ook in de 
toekomst worden voortgezet. Tenslotte is het goed te vermelden dat wij vanuit een 
ware teamgeest de uitdagingen hebben opgepakt die mede door corona ondanks de 
lock-downs werden geboden. In hoofdstuk 
twee staan wij hier wat langer bij stil. Per 
studentenpastor worden een aantal 
activiteiten besproken die afgelopen jaar zijn 
voortgezet of nieuw ontwikkeld.  
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2. WAT WE CONCREET HEBBEN KUNNEN DOEN 

We werken in de Studentenkerk als team samen aan een aantal zaken. We 
overleggen eens per twee weken (live of via zoom) met elkaar over de komende 
activiteiten, we proberen elkaar te inspireren bij de ontwikkeling van nieuwe groepen 
en cursussen en we brainstormen regelmatig over hoe wij ons programma het beste 
onder de aandacht van onze doelgroepen kunnen brengen. Na de zomervakantie 
hebben we een hele dag met elkaar gesproken op een locatie buiten de campus over 
ons programma, speerpunten, de rol en plek van de liturgie in het geheel van 
activiteiten, het oecumenische gehalte van de Studentenkerk en de vragen die de 
situatie rond corona opriep. Hierboven is al het een en ander genoemd. Daarnaast 
proberen we als Studentenkerk zoveel mogelijk kansen te benutten om studenten te 
ondersteunen in hun plannen met betrekking tot welzijn, zelfredzaamheid en 
onderlinge ontmoeting in het algemeen en nu bijzonder in corona-tijd. 

Onze nieuwe collega Marieke Fernhout moest haar werk beginnen vanuit een 
onnatuurlijke situatie voor een pastor. Afscheid nemen op haar vorige werkplek onder 
corona-maatregelen en beginnen op een nieuwe plek onder dezelfde maatregelen 
blijft onwennig en onnatuurlijk omdat ons werk het moet hebben van directe 
persoonlijke contacten. Eén-op-één gesprekken en groepsbijeenkomsten, vieringen 
en persoonlijke begeleiding, het luistert allemaal nauw en contacten via mail, 
WhatsApp en zoom missen de essentiële ervaring van een live ontmoeting. 
Lichaamstaal is belangrijk en een belangrijk onderdeel van een pastoraal gesprek. In 
situaties van een groot verlies, bij een dreigende ziekte, maar ook bij grote vreugde 
wordt dit zichtbaar. Vanaf het allereerste moment in de Studentenkerk was er voor 
haar eigenlijk nauwelijks tijd om te verkennen en om zich op de campus te 
oriënteren. Een rondleiding moet nog steeds plaatsvinden. Ook een ontmoeting met 
alle betrokkenen bij de liturgie op 
zondagochtend heeft niet echt kunnen 
plaatsvinden.  Marieke werd meteen in 
het diepe gegooid met persoonlijke 
gesprekken over welzijn en de gevolgen 
van corona, met het organiseren van 
zoom-vieringen en vieringen met een 
beperkt aantal mensen. Ze nam het 
initiatief voor een nieuw wekelijks 
bezinningsmoment: samen met Nicole 
Schubert organiseerde zij op 
dinsdagavond vanaf november Even 
Song, een meditatieve bijeenkomst (in 
het Engels) met zang (nu via opnames) 
en stilte. Ook “FF eruit”, een activiteit 
om studenten ruimte te bieden in 
corona-tijd om even anderen te zien en 
te ontmoeten organiseerde zij samen 
met Nicole Schubert voor studenten van 
de Radboud Universiteit en de HAN. 
Marieke hield de overweging bij de 
Diesviering in een lege Stevenskerk. 
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weekly on Tuesday  *  17.30 - 18.00 

Erasmuslaan 9a * Nijmegen

For students (and staff members) RU/HAN

Due to corona we limit places. 

Sign in via info@studentenkerk.ru.nl or 

Een meditatief moment aan
het einde van de dag 

A meditative moment at the
end of the day
loosely based on the Anglican liturgy

EVEN
SONG -
           FF
ZINGEN 

S t u d e n t e n k e r k  N i j m e g e n  R U / H A N  
*  k e r k  e n  o n t m o e t i n g s p l e k  *
w w w . r u . n l / s t u d e n t c h a p l a i n c y

D E  S T U D E N T E N K E R K  N O D I G T  U I T

voorlopig 
alleen luisteren
naar de muziek



Advent en kerst werden vanuit thuis beleefd via 
zoom (Thema: Voormoeders van Jezus) en 
samen met Nicole Schubert vormgegeven. 
Marieke heeft ook contacten gelegd met 
diaconale groepen in de regio om de diaconale 
activiteiten van de Studentenkerk wat meer 
handen en voeten te geven. Tenslotte was zij 
aanwezig bij een nieuw initiatief dat in de 
Studentenkerk werd georganiseerd, de alpha-
cursus, een laagdrempelige kennismaking met 
het christendom. Doop- en belijdenis-
gesprekken hebben al plaatsgevonden met 
verschillende kandidaten en zo gauw corona dit 
toelaat kunnen deze gebeurtenissen worden 
gepland in het nieuwe jaar. Marieke schrijft zelf 
over een belangrijk aspect van haar werk: 

Als studentenpredikant heb ik een directe lijn 
met de Protestantse Gemeente Nijmegen en 
vanuit die verbinding heb ik in het najaar 

kennisgemaakt met de (eveneens nieuwe) diaconale consulent van de PGN, en 
hebben we meteen al wat activiteiten in de grondverf gezet. Door de strenge 
lockdown kunnen we nog niet van start, maar het plan is om een aantal 
gespreksbijeenkomsten te organiseren over duurzaamheid, waarbij PGN-
gemeenteleden leren van studenten. Omgekeerd leren als het ware (‘lernen’) want 
deze generatie studenten is zich zozeer bewust van klimaat-verandering en onze rol 
daarin, dat zij bij uitstek geschikt zijn om de oudere generatie daarin up to date te 
brengen. 

Onze collega Nicole Schubert is als een ware pionier aan de slag gegaan op de 
HAN om zoals zij zelf zegt “kwartier te maken”: dat wil zeggen zichtbaar worden voor 
studenten en medewerkers als studentenpastor. Zij werkt samen met het netwerk 
HAN studiesucces waarin ook ons aanbod wordt bekend gemaakt, met International 
Office, met de psychologen, met docenten en begeleiders om het thema welzijn en 
de vragen die corona oproept zichtbaar en vooral bespreekbaar te maken. Zij heeft 
een nieuw inloopspreekuur op de HAN campus (All EARS) waar men terecht kan. Zij 
had een belangrijk aandeel in de totstandkoming van twee nieuwe stilteruimtes op de 
HAN en de invulling van het gebruik van deze ruimtes (ochtendstart, yoga, 
meditatie). Ook aan de inrichting van een moslim-gebedsruimte in samenspraak met 
moslims op de HAN wordt gewerkt. Zo heeft zij een verbindende functie tussen 
verschillende partijen. Aandacht voor duurzaamheid, samenwerking met HAN Green 
office, met de groep Bildung en het netwerk diversiteit hebben plaatsgevonden. 
Daarbij komt dat Nicole ook nog voor een deel docent is op de HAN, dus zij kent de 
organisatie van de hogeschool goed en kan vanuit haar functie ook studenten 
bekend maken met ons werk (de minoren ‘zingeving’ en ‘leren voor het leven’ 
bijvoorbeeld). De HAN is op een andere wijze georganiseerd dan de universiteit, dus 
een andere aanpak is nodig om bekend te worden, omdat studenten veelal na 
college meteen naar huis gaan. Een groot deel van het werk van Nicole bestaat uit 
geestelijke begeleiding in zin- en levensvragen. Persoonlijke gesprekken staan 
hierbij centraal, maar ook de opzet van een cursus ‘zin in mijn leven’ (een deel via 

 11

FF eruit - 
Time Out on Tuesday 

Wil je weleens naar andere muren kijken dan die van je studentenkamer?
Snak je ernaar om weer eens ‘gewoon’ samen te komen met andere

studenten voor ontmoeting, een goed gesprek of gewoon gezelligheid? 
Kom dan langs in de huiskamer van de Studentenkerk op

 

dinsdagavond van 18:30 tot 20:30
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Student van HAN of RU, we hopen je te ontmoeten in Nijmegen, Erasmuslaan 9a. 
Er is plaats voor 12 studenten per keer. Geef je op via de QR code 

 Nicole Schubert en Marieke Fernhout (student chaplains)



ZOOM en een deel live), twee meerdaagse 
kloosterretraites in Huissen bij de 
Dominicanen die wel door konden gaan, (een 
retraite verviel door corona maar werd 
vervangen door een dagretraite in de 
Studentenkerk), een meerdaagse 
kloosterretraite voor docenten, de begeleiding 
van een rouwgroep op de HAN en begeleiding 
van teamleden na de suïcide van een student 
en later in het jaar van een medewerker. 
Activiteiten speciaal gericht op gemeenschap 
vonden plaats ondanks de lock-down, zoals 
een time-out reisje naar zee bij de start van 
het nieuwe jaar, zes bijeenkomsten live in de 
Studentenkerk om elkaar te ontmoeten aan 
het einde van de middag en samen met 
Marieke Fernhout de bijeenkomsten Ff-eruit. 
Ook begeleidt ze een nieuwe tuinwerkgroep 
waar studenten met hun handen aan de slag 
kunnen en daar veel inspiratie uit putten. Deze 
groep kwam ook met het idee voor een cursus 

duurzaamheid voor studenten. Zij organiseerde een aantal workshops zoals ‘stilstaan 
bij stilte’, meditatie en levensvragen-spel (tijdens Global Night online) en twee 
meditaties bij de week van verbinding (Academie Mens & Maatschappij). 
Nicole kwam ook op het idee om in de tuin van de Studentenkerk een wens-hek te 
maken waar bezoekers via een lint een wens kunnen ophangen. Dit hek werd ook 
voor sommigen een herdenkingsplek waar een foto van een (door suïcide) overleden 
student werd opgehangen en waar regelmatig nieuwe bloemen bij staan. In de tuin 
van de Studentenkerk heeft Nicole als meditatieplek samen met studenten en 
bezoekers van de 
Studentenkerk een labyrint 
aangelegd waar mensen 
kunnen mediteren zonder 
dat ze in het gebouw hoeven 
te zijn. Ook bracht zij nieuwe 
studenten in contact met 
onze vieringen op zondag 
en door de week door hen 
actief te betrekken in de 
liturgie. Tenslotte kwam zij 
een aantal keren in het 
nieuws op de media van de 
HAN rond de stilteruimte, 
het labyrint en het 
inloopspreekuur. Nicole 
schrijft als terugblik op dit 
jaar: 

“Werken als studentenpastor in coronatijd heeft me uitgedaagd te doen en te laten 
zien waar we goed in zijn als Studentenkerk: in allerlei initiatieven mensen verbinden 
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met elkaar en met diepe bronnen in henzelf, ook over fysieke afstanden heen. Hoe 
we op creatieve wijze de continuïteit van liturgie en begeleiding in stand houden en 
voor studenten en andere betrokkenen bij de studentenkerk een herberg zijn, in 
fysieke en spirituele zin – daar ben ik best trots op. Dat mogen we wat mij betreft nog 
veel meer laten zien.” 

Onze collega Jos Geelen, die mede het Taizégebed op woensdag tijdens de lunch 
organiseert, meedoet aan het gebed voor de eenheid in januari (deze keer via een 
film waarin iedereen een stuk van het Onze Vader bidt) en in de vastentijd 
vastenmaaltijden in stilte, een kruisweg en in de advent in de vroege ochtend 
zogenaamde ‘rorate-missen’ (een viering met enkel kaarslicht en daarna ontbijt) 
organiseert, heeft een druk jaar achter de rug. In het begin van de lock-down waren 
er geen deelnemers in de viering maar later mochten er toch 30 mensen aanwezig 
zijn. De hele kerk is zo ingedeeld dat er voldoende afstand tussen de deelnemers is. 
Omdat Jos een groot deel van het jaar aanwezig is bij de Engelse eucharistie op de 
zondagmiddag, en bij de eucharistische aanbidding waarbij ook mensen kunnen 
biechten, leert hij alle deelnemers goed kennen. Dat leidt tot veel persoonlijke 
gesprekken over levensvragen, over geloof en ook over toediening van sacramenten 

zoals doop, vormsel, huwelijk en 
biecht. Telkens zijn er weer nieuwe 
studenten en medewerkers die 
hiervoor bij hem aankloppen. Ook de 
katholieke Studenten-vereniging viert 
regelmatig in onze kapel met 
aansluitend een maaltijd.  
Jos onderhoudt naast contact met 
deze vereniging ook contact met de 
Faculteit Filosofie, Theologie en 
Religiewetenschappen, met de 
Moslim Studenten Vereniging waar hij 

tijdens een feest mocht spreken als eregast. Hij organiseert eens per maand met 
studenten een filmavond in de Studentenkerk (nu met nagesprek via zoom), een 
eental bijbelavonden over bijbelse vrouwen, Table Talks (geloofsverdieping) over 
katholiciteit (Engelstalig) en nu over Laudato Si, (Nederlandstalig), de encycliek van 
de paus over duurzaamheid. Hij was ook betrokken bij de HAN doormiddel van twee 
workshops tijdens de internationale week. De Face-to-Face bijeenkomsten die vooraf 
aan Meet&Eat op woensdagmiddag live plaatsvonden gingen in corona-tijd door via 
zoom maar dat was geen succes. Hij 
organiseert voor de internationale 
doelgroep van studenten maar ook voor 
Nederlandse deelnemers dagexcursies 
naar een klooster of religieuze belang-
rijke plek. Het bezoek aan een 
kerstmarkt ging dit jaar niet door. Ook 
hield hij vijf keer een abdij-retraite 
waaraan naast anderen ook studenten 
uit Nijmegen deelnamen. Deze retraites 
draaien meestal om een religieus thema 
en zijn anders van opzet en inhoud dan 
de Time-out retraites die Nicole 
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Schubert in Huissen organiseert of de abdij-weekenden in het trappisten-klooster van 
Pey-Echt (John Hacking). Verder hield Jos ook zeven lezingen op locatie en is 

daarmee de studentenpastor die naast 
Nicole Schubert het meest actief is 
buiten de Studenten-kerk. Hij werd 
een aantal keren door de media 
gevraagd om te reageren op de 
commotie rond de katholieke 
identiteit van de universiteit en hij is 
betrokken bij het overleg tussen 
verschillende katholieke organisaties 
op de campus rond dit thema. Jos 
schrijft in een terugblik op een 
kernmoment in zijn werk het 
volgende: 

“Grote voldoening geeft mijn werk als studenten en PhD’s steeds weer zélf vragen 
om geloofsverdieping, of het nu op individueel niveau is of in groepsverband. 
Ogenschijnlijk vinden studenten het goed én normaal dit te kunnen/willen 
combineren met hun studie. Klaarblijkelijk horen intellectuele ontwikkeling en 
geestelijke ontwikkeling samen op te gaan.” 

Onze collega John Hacking is de oudst gediende van het team en sinds eenen-
twintig jaar kent hij de universiteit. Ook op de hogeschool heeft hij veel contacten en 
kan hij mensen benaderen om samen te werken met de Studentenkerk. Op de 
universiteit stond afgelopen jaar vooral het thema welzijn centraal. Daarover heeft hij 
een aantal gesprekken gevoerd, ook als onderdeel van een onderzoek en als 
bijdrage aan een plan van de universiteit. Studenten (en medewerkers) ondergaan 
de beperkingen door corona op verschillende wijze: sommigen voelen zich extra 
eenzaam, anderen worden mismoedig, sommigen vinden het moeilijk om hun draai 
te vinden (discipline, routine ontbreken vaak), de eisen van hun opleiding of 
prestaties blijven onverminderd druk uitoefenen, sociale contacten staan op een laag 
pitje of ontbreken helemaal. Gemotiveerd blijven valt niet mee als een groot deel van 
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de tijd achter het beeldscherm moet worden doorgebracht. Dit jaar was er maar één 
groep van internationale studenten (bachelor psychologie) aanwezig in onze tuin 
tijdens de introductie. Veel ging online. Andere faculteiten die normaal gebruik maken 
van onze ruimte en mogelijkheden om hun meerjarige internationale studenten op 
een speelse manier voor te lichten, kozen voor virtuele ontmoetingen.  
Met diverse organisaties werd gewerkt aan een nieuwe versie van Global Night, 
maar na drie keer uitstellen van een live bijeenkomst werd gekozen voor ontmoeting 
via internet en wel een week lang. De deelname bleef beperkt (te weinig bekendheid 
en beeldmoeheid waarschijnlijk als oorzaak). Ook werden live een aantal gesprekken 
gevoerd en plannen gemaakt voor live kerstbijeenkomsten die uiteindelijk niet 
doorgingen. Wel waren we zijdelings betrokken bij een initiatief om studenten tijdens 
de kerst samen te laten eten met elkaar in hun thuissituatie. Het abdij-weekend viel 
net buiten de corona-periode en was zeer inspirerend door onderlinge gesprekken en 
het gesprek met de abt. De cursus ‘In Balans’ kon tussen twee lock-downs doorgang 
vinden, idem de cursus ‘Afstuderen en wat nu?’ en de rouwgroepen. Omdat afstand 
gehouden moet worden zijn de groepen kleiner (max 5/6) en wordt de rouwgroep dus 
in plaats van 2 keer per seizoen 4 keer aangeboden. Een aantal studenten deed 
weer een zelfonderzoek om persoonlijke vragen nader te onderzoeken.  
Veel contact ging in deze corona-periode via zoom en via de mail. Met de meeste 
deelnemers aan groepen en bezoekers aan de vieringen op zondag heeft John 
Hacking meerdere keren contact gehad en werd er positief gereageerd op 
persoonlijke mails. Hij organiseerde ook een workshop (Graf-liggen) in het kader van 
een studiedag van de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen rond 
het thema dood en omgaan met de dood. Ondanks corona waren er regelmatig 
studenten die een tijdje bij het kunstproject ‘het louteringsgraf’ kwamen kijken of die 
erin wilden liggen. John’s passie voor kunst leidde ook tot een reeks bijbelse 
vrouwenportretten passend bij de vieringen in de advents- en kersttijd. 
In corona-tijd vond er toch nog een huwelijk plaats in de Studentenkerk met beperkt 
aantal bezoekers en een 
uitvaart op de natuur-
begraafplaats op de 
Mookerheide. Een andere 
uitvaart vond net buiten de 
beperkingen door corona 
plaats en de kerk was 
afgeladen vol. Ook leidde 
John Hacking een 
herdenkingsviering bij het 
Donders Instituut van een 
veel-belovende Indiase 
student die volledig 
onverwacht een einde aan 
zijn leven had gemaakt. 
Afgelopen jaar heeft hij ook 
een stagiaire begeleid 
(afstudeerrichting Geeste-
lijke Verzorging) die onder de moeilijke omstandigheden stage moest lopen in de 
Studentenkerk. John Hacking schrijft over dit afgelopen jaar: 
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Thuiswerken heeft het nadeel dat veel onverwachte ontmoetingen van mensen die 
binnenlopen in de Studentenkerk niet plaatsvinden. Een lege campus voelt 
troosteloos aan. Studenten die hele dagen vullen met online-onderwijs zijn ’s avonds 
gaar van alle getuur naar het beeld. Dat had ook gevolgen voor wat wij als 
Studentenkerk via internet hebben aangeboden. Ik vermoed dat er geen beweging 
als het christendom (of welke andere religie dan ook) zou zijn ontstaan als dit enkel 
via de smart-phone of iPad had moeten gebeuren. Dat geldt ook voor voortgang in 
de studie denk ik. Leren via het beeldscherm blijft een noodoplossing. Leren via 
intermenselijk live contact blijft onontbeerlijk, want inspiratie heeft live-contact nodig 
van mens tot mens. Dat is ook de kern van ons werken als studentenpastor. Dit jaar 
heb ik veel gelezen en daardoor weer veel geschreven, ter inspiratie, ter 
aanmoediging en als troost voor hen die dit konden gebruiken. Zo werd het toch nog 
een vruchtbaar jaar. 

Aan de hand van persoonlijke verslagen is dit overzicht samengesteld. Veel is niet 
genoemd, zoals de contacten die ieder lid van het team zelf heeft onderhouden 
gedurende het jaar met diverse personen en organisaties binnen en buiten de 
campussen, waaronder de religieuze achterban, de collega’s in het land, en andere 
werkverbanden. Ook de invulling van praktische zaken met betrekking tot het reilen 
en zeilen van de Studentenkerk is achterwege gebleven. In gezamenlijk teamoverleg 
hebben wij gedurende corona lijnen uitgezet en acties 
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ondernomen. We zitten nog midden in de beperkingen van deze lock-down. Maar we 
willen in een korte vooruitblik toch al kijken naar het nieuwe werkjaar.  

3. KORTE VOORUITBLIK EN TENSLOTTE 
  

In het jaarplan (implementatieplan) dat wij bij de begroting voor het jaar 2021 hebben 
ingediend komen de vijf speerpunten 
die hierboven zijn genoemd 
(hoofdstuk 1) weer terug met 
concrete suggesties. Veel activiteiten 
die wij organiseren hebben een 
langdurig karakter en strekken zich 
uit over jaren. Groepen die goed 
lopen, activiteiten die aanspreken en 
in een behoefte voorzien van onze 
doelgroepen blijven wij natuurlijk 
voortzetten. Graag verwijzen wij naar 

dit plan voor de concrete inhoud. Niemand had corona zien aankomen, ook niet toen 
wij dit jaarplan hebben geschreven en ingediend. Dit jaar bracht veel veranderingen 
en we moesten leren roeien met de riemen die wij hebben. Activiteiten die wij al jaren 
organiseren, onze herbergfunctie en gastvrijheid hoeven wij hier niet meer opnieuw 
te benoemen.  

Wij hopen wel dat er spoedig een einde zal komen aan de sociale implicaties van 
corona en dat wij weer in staat zullen zijn om iedereen te ontvangen die dat wil. Dat 
ons gebouw weer open staat voor alle ontmoetingsactiviteiten en vieringen, alle 
cursussen en projecten. Plannen op papier klinken leuk, maar de uitvoering onder 
deze omstandigheden gaat niet vanzelf. Inzetten op weerbaarheid bij studenten en 
op het nemen van eigen initiatieven om contacten te leggen en te onderhouden 
willen we stimuleren. We staan aan de zijkant en we kunnen feedback geven, 
persoonlijke en geestelijke ondersteuning, maar zij zullen zelf ervoor moeten gaan. 
Samenwerken met andere organisaties op de campussen blijft nodig en zullen wij 
aangaan, ook bij de uitvoering van nieuwe initiatieven met betrekking tot welzijn en in 
de samenwerking met de nieuwe 
functionarissen die dit welzijnsplan 
handen en voeten moeten geven. Die 
samenwerking is al gestart en we hopen 
dat wij in de naaste toekomst al 
vruchten hiervan kunnen plukken.  

Afgelopen jaar was niet eenvoudig. 
Maar zoals collega Jos Geelen schrijft 
in zijn verslag: “Ondanks corona, is het 
toch een aangenaam ‘actief’ jaar 
geweest. Deo Gratias” Daar sluiten wij 
ons als collega’s graag bij aan. 
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