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Hoeveel personen en bagage gaan er in een Kever? Dat 
probeerden de bewoners van convivium Moeshoes uit 

en... gingen op huisweekend. Verder: tegenslag bij de 
verbouwing van convivium De Hooge Stoep en de eerste 

ervaringen vanuit het Internationaal Convivium. 
 
Ds. Florida de Kok 

————————————————————————– 

NIEUWS 
 

Moeshoes met Volkswagen Beetle op  
huisweekend 
Door Bregje Faase 
 

In het weekend van 11 en 12 oktober gingen wij met het 
gehele Moeshoes op huisweekend. Behalve dat er een 

oud huisgenoot mee ging, was ook onze kersverse nieu-
we Moeshoeser van de partij. Het begon allemaal op een 
zonnige vrijdagmiddag. Vier van ons gingen op weg met 

de auto naar het huisje in Westerbork om alvast bood-
schappen te doen en te koken voordat de rest van de 

 

Intussen ...  

 
Zaterdag 15 november jl. 

vierden we de oprichting van 
het Internationaal Convivium 

te Groningen met een Stich-
tingsmaaltijd.  
Op die dag werd ook de 
naam bekend gemaakt: Casa 
Mundo, huis van de wereld 

————————————– 
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groep zou aankomen.  

Deze autorit was een uitdaging op zich, omdat de kleine Volkswagen Beetle waarin we  
reden naast de vier inzittenden ook negen tassen bagage moest vervoeren, wat maakte 
dat we er redelijk krapjes bij zaten. Het huisje waarin we verbleven was van alle gemakken 

voorzien, inclusief sauna en bubbelbad waar gedurende het weekend optimaal gebruik 
van werd gemaakt. Na het doen van de boodschappen, koken en de rest van de huisgeno-

ten te hebben opgehaald van het station, hebben we gezellig met zijn allen heerlijke spa-
ghetti gegeten. Het weekend bestond vooral uit veel lezen, wandelen, kolonisten van  
Catan en Thirty seconds spelen, series kijken en het hebben van goede gesprekken. 

Doordat iedereen doordeweeks een druk programma heeft, hebben we elke dag lekker 
uitgeslapen en gezellig met elkaar gebruncht met wentelteefjes, gebakken ei en spek. Het 

bijzondere aan zo’n huisweekend is dat ondanks dat we het gehele jaar met elkaar in één 
huis wonen en elke woensdag een huisavond hebben, we elkaar toch weer wat beter heb-
ben mogen leren kennen. 

Kortom: een ontspannen en super gezellig huisweekend met hele leuke mensen  

 
———————————————————————————————————–———— 

 

We got greeted and we felt loved 
International Convivium in Groningen – a story of adoption 
Door András László 
 

These few lines I am about to share with you, will talk about an adoption story, about a 
group of people, all children of God, from all corners of the Earth, who have found a home 

in Groningen. As soon as we got to this amazing city, after hours or even days of waiting in 
airports and queues for visas, the first thing we found was a church in the middle of a 
homely block, with a message on the door. The message went something like this: Welco-

me to your new home! Little did we know this would actually feel like home in a very short 
while. And as we entered this amazing bui lding, we were greeted by our lovely new Dutch 

housemates who welcomed us and showed us to our temporary rooms.  
My door had a new message, which I would like to quote word for word as the handmade 
drawing collage with the welcoming message is still there after the first few weeks: “Dear 

new roomie, welcome in our church-house! We hope you feel welcome very soon, that you 
will take your rest when you 

need it and find laughter and 
togetherness with us! Warm 
greetings from us!”  

 
For people who have left 

wives, children, brothers and 
sisters, congregations and 
friends behind to move to 

the Netherlands to study, a 
warm community makes the 

distance bearable. And this 
is how our adoption story 
began. We got greeted, and 



we felt loved from the first day. The rooms were spacious, with all the commodities suited for  

a comfortable life and for individual study.  
The house gives us both the opportunity to have our privacy as well as the chance to feel a 
part of a community. The house evenings and even the chores we are set to do in bigger or 

smaller groups, the common cooking, the meals, and singing, even listening to music toge-
ther, have all become activities to strengthen our bond as members of a community.  

This community adopted us with no prejudice whether we were big or small, short or tall, re-
gardless of gender, faith, occupation, plans or our past. We all took part on this journey of ac-
ceptance learning how to deal with the expectations of the community, and learning how to 

become useful members of this house group we can call our home away from home.  
We might not all make the adjustment easily, we might even have to struggle for a bit, but we 

all feel that a sense of responsibility toward each other is leading us in the right way and with 
a hint of humor we see this even our wireless network’s name “we zijn er bijna”.  
We may never be sure if we can fully be a blessing to those around us, but we are surely on 

our way to at least trying to do so. We can take our rest when we need it, and we do find 
laughter and togetherness with our mates.  

So cheers to those who made this happen, and may God bless this community for the years 

to come! 

——————————————————————–———–——————————————– 

 

Verbouwing De Hooge Stoep van start  
Door Ella Mulder 
 
Convivium De Hooge Stoep is het oudste convivium van 

Ruimzicht (januari 1977), de hoogste ti jd om het huis een 
grote opknapbeurt te geven.  

Van het pand was al bekend dat de fundering in de loop 
der tijd te wensen overliet, met als gevolg scheve vloeren. 
Een goede gelegenheid om daar dus ook gelijk iets aan 

te doen. Medio oktober 2014 was het dan eindelijk zo ver. 
De verbouwing kon van start. De vergunning van de ge-

meente was binnen, de asbest vrijwaring was ook rond. 
Het is dan ook een hevige tegenvaller dat, terwijl er nog 
maar net met de sloop was begonnen, er wederom as-

best in de kelder, op de plek waar in vroeger tijden de CV 
heeft gestaan, werd aangetroffen. 

Het gevolg is dat de sloop voorlopig is stil gelegd, alles in 
werking is gesteld om de aanwezige asbest te 
‘inventariseren’ en door een erkend bedri jf te laten verwij-

deren.  
Een ander bijkomend, minstens even vervelend, aspect is dat de verbouwing langer zal  

duren. Het streven is om nu uiterlijk op 1 juni 2015 het convivium van start te laten gaan.  
Tegen die tijd zal het voor de bewoners wel een heel mooie plek zijn om een paar jaar van 
hun studietijd te mogen wonen. 

 
————————————————————————————————————————— 

 



Woorden die spreken 

Onze Vader in de hemel, 

laat iedereen u eren. 

Laat uw nieuwe wereld komen. 

Laat op aarde uw wil gedaan 

worden, 

net zoals dat in de hemel  

gebeurt. 

Geef ons vandaag het eten dat 

we nodig hebben. 

En vergeef ons wat we fout  

gedaan hebben, 

want wij hebben ook andere 

mensen hun fouten vergeven. 

Help ons om nooit tegen u te 

kiezen. 

En bescherm ons tegen de 

macht van het kwaad. 

Want u bent koning, 

u regeert met grote macht, 

voor alti jd. Amen. 

 

Uit: Bijbel in Gewone Taal 

PERSONALIA: 

Huwelijk: 

22-10-2014 Maartje Pathuis en Christiaan  
Harinck te Oegstgeest 
 
Overleden: 

22-08-2014 dhr. ds. W.J. Hament 

 
Gekomen in: 
Moeshoes: Andrea Bolt 

Tout Passe: Arian Donkersloot 
Doedoleith: Ida Asscher 

Internationaal convivium: Annet van der 

Meer, Than Sang Awi, Hellen Bok, Daniël 
Jara Jhayya, Eui-Seok Lee, Lwan May Oo 

 
Vertrokken uit: 

Moeshoes: Yannic Hanekamp 
Tout Passe: Marjolein Veldhuizen 
Doedoleith: Maartje Pathuis 

 
Inauguratie: 

15 november 2014: IC Casa Mundo 

Than Sang Awi, Hellen Bok, Anita Faber, 
Jelle Faber, Daniël Jara Jhayya, Eui-Seok 

Lee, Annet van der Meer, Baukje Niemeij-
er, Job-Jan ten Horn, Erik Meinema, Lwan 
May Oo, Margje Schuurman en Rixt Visser 

 
17 november 2014: De Stadhouder:  

Tim van Kooten 
 
25 november 2014: Doedoleith:  

Daan Ravesloot, Gerwin Teekman en Ida 
Asscher 


