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Op initiatief van Anne Weiland en 
Florida de Kok is een aantal (bijna)  
oud-bewoners vanuit verschillende con-
vivia ongeveer een jaar geleden aan de 
slag gegaan om een netwerk voor oud-
bewoners op te zetten. Dat netwerk zou 
op een bepaalde manier een vervolg 
moeten geven aan het leven in een  
convivium voor een nieuwe generatie 

oud-bewoners. Deze opdracht riep van-
af het eerste moment allerlei vragen op, 
maar na een lange aanloopfase wil het 
netwerk zich eindelijk graag aan u 
voorstellen.

Brainstorm
Onder leiding van Anne en Florida is er 
gebrainstormd over vragen als ‘wat 

moet de insteek zijn van zo’n netwerk?’. 
‘Willen we een maatschappijkritisch 
panel dan wel denktank zijn, of willen 
we ons juist meer richten op ontmoe-
ting en reünie?’. Maar ook: ‘is er ruimte 
voor geloof en bezinning?’. En: ‘wie 
horen er eigenlijk bij en is er wel draag-
vlak voor?’. En natuurlijk: ‘hoe krijgt 
zo’n netwerk handen en voeten?’. Nog 
lang niet alle vragen zijn beantwoord 
en uitgewerkt, maar dat hoeft ook niet. 
Oud-leden die zich aanmelden vormen 
het netwerk en bepalen ook de identi-
teit ervan. De projectgroep wil het net-
werk neerzetten, maar de leden zullen 
van meet af aan de ontwikkeling gaan 
bepalen.

What’s in a name?
Om een netwerk neer te zetten heb  
je toch in elk geval een naam nodig. 
Een goede en pakkende naam verzin-
nen kan best lastig zijn, iedereen kent 
dat wel. En tegelijkertijd is het heel 
belangrijk; een naam geeft uiting aan 
wie en wat je wilt zijn. Na lang en goed 
te hebben nagedacht is onze naam 
geworden: “Huisje, Boekje, Feestje!” 
met een knipoog naar het Ruimzicht-
motto studeren, wonen, bezinnen én 
naar de levensfase waarin de meesten 
zich bevinden die net het convivium uit 
zijn gevlogen. Zeker niet te verwarren 
met “Huisje, Boompje, Barbie.”

Voor wie dan?
Huisje, Boekje, Feestje! is bedoeld voor 
een nieuwe generatie oud-bewoners, 
voor mensen die tussen de 0 en 5 jaar 
weg zijn. Daarnaast zullen we ook  
huidige conviviumbewoners gaan aan-
spreken. 

Wat kan ik dan verwachten?
Zoals gezegd moet er nog veel worden 
uitgewerkt, maar daar kun je zelf over 
mee praten als je je aanmeldt. In elk 
geval is het plan om netwerken te  
faciliteren door bijeenkomsten die je 
aan het conviviumbestaan doen terug-
denken. Dat kan van alles zijn: ontmoe-
ting, filmavonden, borrels, reünie, 
bezinning, discussie, lezingen, ga zo 
maar door. 

Waar kan ik HBF! vinden?
In de beginfase zullen we vooral zicht-
baar zijn via Ruimzicht. We staan nu 
bijvoorbeeld in dit blad, en we zullen 
ons ook laten zien op de lustrum viering 
dit najaar. Maar zoals past bij deze tijd 
hebben we nat uurl ijk ook een 
Facebookpagina.

Huisje, boekje, feestje

Dit is een tijd  
om te vieren

Dat het wonen in het convivium zijn 
redding was geweest, zei hij. Zijn 
onbevangen oprechtheid trof me.  
Ik vroeg niet verder, twijfelde ook  
of dat de bedoeling was en de gele-
genheid was er niet echt naar, maar 
die ene zin bleef me bij. ‘Wat heeft 
het  sa menleven in inter naat 
(Doetinchem, Doorn) of convivium 
voor jou betekend? Tussen de regels 
blijkt het uit de verhalen in dit  
lustrumnummer. Het zijn mooie 
inkijkjes in wat mensen hebben 
beleefd aan dat samenleven. In elk 
geval leverde het reünies op, en dat 
zegt veel. Bij een lustrum bestaat de 
neiging vooral het positieve te 
benoemen. Dat is begrijpelijk, maar 
niet reëel. Want nergens is het 
alleen maar goed. Niet in het samen-
leven, niet binnen Ruimzicht. Dat 
neemt niet weg dat we het goede op 
waarde mogen schatten. Vrij naar 
Prediker zeg ik dan: dit is een tijd 
om te vieren. 

Florida de Kok,
predikant Stichting Ruimzicht

Dit jaar bestaat Ruimzicht 145 jaar. Dat zijn honderdvijfenveertig (!) 
jaren ‘studeren, wonen en bezinnen’.

Met alle Ruimzichtenaren van vroeger en nu willen wij dit vieren tijdens het 
29e lustrum op zaterdag 28 september a.s. in de sfeervolle entourage van 
Het Klooster te Amersfoort. Naast een inhoudelijk programma is er volop 
gelegenheid elkaar (weer) te ontmoeten bij lunch, borrel, diner en feest.

Hoofd in de wolken en voeten op aarde
toegewijd leven

Het 29e lustrum heeft als thema: ‘hoofd in de wolken en voeten op aarde’, toe-
gewijd leven. We leven in een wereld van onbegrensde mogelijkheden, kansen 
en keuzes. Maar wat verdient nu werkelijk de aandacht en waaraan zijn we 
‘toegewijd’? In het middagprogramma wordt dit onderwerp verder uitgewerkt 
in lezingen en gesprek. Spreker o.a. Inger van Nes, Vluchtkerk

Zaterdag 28 september 2013, Leerhotel Het klooster, Amersfoort
Binnenkort volgt een persoonlijke uitnodiging en is aanmelding mogelijk. Met uw en jouw 
aanwezigheid kunt u er voor zorgen dat het lustrum een écht feest wordt. Noteer deze 
datum dus nu al in de agenda. U zou deze gelegenheid zelfs kunnen aangrijpen om de 
reünie die u al zo lang van plan was te organiseren met deze dag te laten samenvallen.

Ik kan niet wachten, hoe en 
waar meld ik me aan?
Dat kan via Facebook. Ga naar onze 
pagina en meld je daar aan. We zien je 
daar!

HBF! Projectteam: Willem Roskam
Jantine Sonnenberg, Nelly Trapman
Daniël Notenboom
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Oude Ruimzichtenaren bij elkaar
Begin september 1948 waren er 47 jon-
gens op Ruimzicht in Doetinchem, 
onder leiding van ds. Overbosch en 
onder regie van juffrouw Alderkamp. 
De bewoners waren verdeeld over klas 
1 t/m 6 van het gymnasium (totaal 26) 
de rest was bezig met aanvullend 
Staatsexamen Grieks en Latijn, 13 eer-
stejaars en 8 tweedejaars.
Ik was 1e jaars staats. Je woont in één 
gebouw, eet samen, krijgt samen les, 
zit samen op de leerzaal, luistert 
samen naar een lezing op de Bovenclub, 
doet samen zondagsschool, gaat samen 

Tout Passe in een nieuwe jas
Een aantal weken geleden was het 
een af- en aanlopen van oud-TP’ers bij 
‘het Grote Bos’ in Doorn. Hier beleef-
de de verse lichting oud-bewoners van 
convivium Tout Passe zijn meerdaag-
se reünie.
De convivia van Ruimzicht kennen de 
goede gewoonte om eens per jaar op 
huisweekend te gaan. Zo vatten mijn 
oud-huisgenoten het plan op om nog-
maals een weekend met elkaar weg  
te gaan, for old times’ sake. Hoewel 
niet iedereen erbij kon zijn, was het 
merendeel van ons TP – verspreid  
over het weekend – goed vertegen-
woordigd. 

Een initiatief als dit huisweekend komt 
niet uit de lucht vallen. Ieder van ons 
koestert warme herinneringen aan de 
gezamenlijke TP-periode. Twaalf men-
sen met zeer verschillende karakters, 
achtergronden en interesses die samen 
wonen onder één dak. Altijd nieuwe 
initiatieven, gekke en humoristische 
plannen, mooie gesprekken en toewij-
ding aan TP: een recept voor gouden 
tijden. Veel oud-huisgenoten hebben 
onderling goed contact en zien elkaar 
met regelmaat. Maar een reünie als dit, 
was voor het eerst. 

Zoals het ophalen van herinneringen 
inherent is aan een reünie, werd er ook 
bij ons uit de oude doos getapt. En met 
12 mensen in drie jaar, valt er heel wat 
te tappen. Wat hébben we het toch leuk 
gehad met elkaar in het mooie 
Utrechtse, en tegelijkertijd doe je het 
‘TP-zijn’ niet over voor een weekendje 
in de bossen met copy paste. We zijn 
dezelfde mensen, maar toch anders, 
want een ministapje verder gelopen.  
In een nieuwe fase verandert er veel. 
Dat merk je bijvoorbeeld ook aan de 
gespreksonderwerpen die tijdens zo’n 
weekend de revue passeren. De een  
studeert, de ander werkt, de een kiest 
een nieuwe stad, de ander is getrouwd, 
de een geniet van de nieuwe periode, 
de ander aarzelt. Nieuwe zaken houden 
dezelfde mensen bezig. 
Aan de andere kant veranderen som-
mige dingen nooit. Humor is voor ons 
denk ik een mooi voorbeeld. Ik kan  
me voorstellen hoe ik over 50 jaar op 
een reünie nog steeds schaterlachend 
bedenk: stemming stijgt, niveau daalt. 

Judith Immink, Utrecht

naar de kerk en doet samen aan ont-
spanning. Er groeit ongemerkt een 
grote verbondenheid.
Na twee jaar gaat de boel uit elkaar: 
Utrecht, Leiden, Amsterdam, Gronin-
gen. Ieder gaat zijn eigen weg, wordt 
predikant, wetenschapper, schoollei-
der…. De één woont in Zee land, de 
ander in Groningen of ergens in het 
buitenland en je ziet elkaar niet meer.
Dan ben je een 60er, denkt nog eens 
aan toen, 40 jaar geleden en bedenkt 
dat je die jongens toch nog wel eens 
zou willen zien en spreken. In 1991 

zocht ik de adressen op van de mannen 
die met mij van 1948-1950 op Ruim-
zicht waren. Een aantal reageerde en 
kwam naar Hasselt. Het klikte direct, 
merkwaardig! Alsof je elkaar gisteren 
nog had gezien. Het samenleven op 
Ruimzicht had ons verbonden. We 
waren in elkaar geïnteresseerd, wilden 
weten: wat heb je gedaan, hoe denk je 
nu, hoe ben je veranderd? Het was bij-
zonder interessant omdat verschillen-
de disciplines bij elkaar waren. 
Herinneringen aan toen natuurlijk, 
kritische bezinning op eigen leven, 

kerk en samenleving, eerlijkheid die in 
die kring kon bestaan, vriendschap, 
humor.
Sinds 1992 komen we bij elkaar in 
Erichem (Betuwe) vrij centraal. De 
op zet blijft gelijk: wat houdt ons bezig? 
‘Nog’ bezig, want we zijn allemaal eind 
70 en in de 80. Onze start op Ruimzicht 
was een goed begin!

Frans Scheffer, Erichem

1948, staatsexaminandi op Ruimzicht in Doetinchem, eerste rij v.l.n.r. Jan 
Zagema, Luitzen Zwittink, Frans Scheffer, Jurjen Kok, Johan Plasman, Schelte 
Brandsma, Rinze Houtsma. Achteraan v.l.n.r. Marten Fokkema, Wim Leenman, Flip 
Stijnis, Piet Dirksen. De cursief gedrukte personen zijn inmiddels overleden.

2012, ruim 60 jaar later, v.l.n.r. Drs. Rinze Houtsma, ds. Frans Scheffer, Cees 
Nauta, dr. Kees Wagtendonk, G.M. Francke, Dr. Johan Plasman. De foto is 
gemaakt door Dr. Piet Dirksen.

Van beneden naar boven: Simon Stuij, Jannida Langeveld, Jan Hendrik van 
Wijk, Janine Deddens, Abigail Leupe, Ilse Wielaard, Judith Immink 
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Conviviumdag 2013:  
vrede en geklutste eieren
Dit jaar was het aan ons, bewoners 
van Akapella, om de conviviumdag  
te organiseren. De conviviumdag is 
een jaarlijks terugkerende dag waar 
verbroedering tussen de huizen van 
Ruimzicht centraal staat. Met dit in 
het achterhoofd én de viering van de 
Vrede van Utrecht was ons thema 
gauw gekozen: Vrede. Het programma 
bestond uit een broodje met een soep-
je en daarna een Bijbelverdieping 

door Janine en Melissa. Na wat wijze 
lessen werden de verschillende  
huizen verdeeld in groepjes. Deze 
groepjes gingen het welbekende 
appel-en-ei-spel spelen. Ze moesten 
dus zo mooi/duur mogelijke spullen 
verkrijgen door middel van ruil. Ze 
begonnen daarbij met een, zoals de 
naam al aangeeft, ei. Toen we einde-
lijk van start wilden gaan, hadden 
verschillende teams hun eieren al 

getransformeerd tot een uitsmijter, 
op de grond wel te verstaan. Uiteraard 
waren we daar van Akapella op voor-
bereid en konden we na een rondje 
verse eieren écht van start gaan. De 
geruilde spullen varieerden van 
kazen tot fietsen tot fitnesskaarten. 
Deze spullen werden op Amerikaanse 
wijze geveild en de opbrengst is gedo-
neerd aan Local Dreamers. Dit goede 
doel is opgericht door een bekende 

van het huis en hij was erg blij met 
gedoneerde geld. Om het allemaal 
studentikoos af te sluiten konden er 
na de veiling, in feestelijke sfeer, nog 
de nodige (alcoholische) versnaperin-
gen worden geconsumeerd. Al met al 
een geslaagde conviviumdag, als ik 
het zelf mag zeggen.

Robbin Doppenberg, Akapella

Maak mij tot een instrument van uw vrede
Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is,
Laat mij vergeving brengen waar schuld is,
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is,
Laat mij waarheid brengen waar twijfel is,
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is,
Laat mij licht brengen waar duisternis is,
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, maak dat ik er meer op uit ben te troosten, 
dan getroost te worden;
te begrijpen, dan begrepen te worden,
te beminnen, dan bemind te worden.

Want door te geven ontvangen we,
door onszelf te vergeten vinden we,
door te vergeven wordt ons vergeven
door te sterven verrijzen we tot het eeuwige leven.

Gebed van Sint Franciscus van Assisi, gebruikt bij 
de opening van de conviviumdag
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Zaterdag 20 april jl. vierden we het 7de Tout Passe lustrum. Zoals altijd waren 
alle oud- bewoners uitgenodigd. Tenminste: van wie we de juiste contactgege-
vens hadden. Wij, huidige bewoners, vroegen ons lichtelijk bezorgd af of  
er überhaupt mensen op af zouden komen en hoe we die schare burgers van 
middelbare leeftijd dan wel zouden moeten vermaken. Onze Ponti verwoordde 
het als volgt: “pfffoeoe wat een gedoeoe”. 
Het bleek dat we ons geen zorgen hadden hoeven maken. Naar schatting 30- 
40 mensen kwamen lang, zeker meer dan we hadden verwacht. En het werd 
erg gezellig.
Qua vermaak hebben we uiteindelijk voor de veilige route gekozen: lekker weer 
en goed eten. Ook hadden we een bijzondere spreker uitgenodigd. Van vorige 
lustra hadden we begrepen dat de burgemeester wel eens langs was geweest. 
De enige manier om dat te overtreffen was natuurlijk: een praatje van Florida! 
Maar het allerbelangrijkste was dat mensen weer hun oude huisgenoten kon-
den zien. Zoals een oud-bewoner het zei: “bedankt dat we weer eens onze oude 
vrienden konden zien!”. Dit brak natuurlijk ons aller hart.
Het was al met al een geslaagde dag. Het is heel bijzonder om al die generaties 
samen te zien en je te realiseren hoeveel mensen hun studententijd in Tout 
Passe hebben beleefd. Zoveel verschillende avonturen en verhalen die zich heb-
ben afgespeeld op zo’n kleine oppervlakte. 
We hopen dat TP nog lang een mooi studentenhuis mag blijven. Op dus naar 
het 8ste lustrum!

Simon Stuij, inmiddels ook oud-bewoner van Tout Passe

7de Tout Passe Lustrum 2013
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Een sprekende foto

2007, voor het pand in Doetinchem, nu hotel Villa Ruimzicht, v.l.n.r.: Jan 
Scholten, Adrian Groenenberg, Willy Ockels, Rikus Venema, Kees Wagten donk, 
Gerrit Cost, Obe Groenewoud, Sjoerd Scheenstra, Anton Wten weerde, Wim 
Herberts, Jaap van Slageren, Jan-Derk Domela Nieuwen huis en Bé Bannink.

Het einde van het schooljaar en daarmee het begin van de zomervakantie mar-
keerden in 1953 een bijzondere mijlpaal in de lange geschiedenis van 
“Ruimzicht”. Het is dit jaar 60 jaar geleden dat de deuren van “Ruimzicht” in 
Doetinchem gesloten werden. Dichtbij het Hervormde centrum had het bestuur 
op Hydepark in Doorn een nieuwe en fraaie locatie gevonden voor een nieuw 
Ruimzicht. Na 85 jaar Doetinchem zou Ruimzicht in Doorn als Hervormd 
Opleidingscentrum een nieuw hoofdstuk aan haar geschiedenis toevoegen.
De jongelingen, die als laatste bewoners van “Ruimzicht” in 1953 het pand  
verlieten, vormen dus een specifiek cohort in de lange Ruimzicht traditie.  

Voor zover mogelijk kwamen zij op 9 oktober 2007 weer bij elkaar op die  
vertrouwde plek in Doetinchem.
In een officiële slotbijeenkomst op een hoogzomerse middag had burgemeester 
Boddens Hosang namens de gemeente Doetinchem de sleutels van het pand in 
ontvangst genomen. In de volgende 50 jaar had Ruimzicht o.m. de bestemming 
van school en sociale werkplaats. Doch na een halve eeuw herrees Ruimzicht 
als een feniks uit de as, toen twee doortastende ondernemers het pand aan-
kochten om na een grondige renovatie er een hotel en grand-café in te vestigen 
onder de naam “Villa Ruimzicht”. De opening gebeurde begin september 2007.
Dit gegeven was vanzelfsprekend aanleiding voor de groep, die in 1952 op 
Ruimzicht aankwam en reeds in 2002 een reünie had gehouden, de volgende 
lustrumsamenkomst op historische bodem te houden. En zo geschiedde. Een 
foto van de groep (met verslag) stond in Ruim Zicht van november 2007. Diezelfde 
foto prijkt sindsdien in het trapportaal van het hotel!
Op 25 september 2012 kwam een groot deel van die groep er weer bijeen. Vier 
van ons moesten om persoonlijke redenen verstek laten gaan. Helaas beschik-
ken wij niet over een bruikbare foto van het gezelschap; daarom wordt de foto 
van 2007 hier herplaatst.
De indrukwekkende levensberichten, die in 2007 over tafel gingen gonzen nog 
steeds in onze herinnering voort. En hoe divers die Ruimzichtenaren naar hun 
aard ook zijn, toch verbindt hen allen de gouden band met Ruimzicht!
Bij elke mijlpaal hoort een “voor” en een “na”. De foto toont een breed palet van 
Ruimzichtenaren in de zin van de diversiteit van hun maatschappelijke posities. Het 
is in mijn ogen een kenmerkend beeld van Ruimzicht nà de mijlpaal. Dat kleurrijke 
geheel biedt een sprekende foto. Sprekend Ruimzicht!

Sjoerd Scheenstra, Oegstgeest

Dies Caeli, 1962 – 2013
Het moet in de late jaren ‘60 of de begin jaren ’70 zijn geweest. Honderden 
Ruimzichtenaren waren voor een reünie bijeen in Doetinchem. We bezochten 
ook het graf van Ds. J. van Dijk Mzn, de stichter van Ruimzicht. Tussen de graven 
klonk opeens de zware basstem van Ds. Van Leeuwen, toen prominent lid van 
Het Bestuur. ‘Ben je nog sterk, Gier?’ Of ik op de vraag ben ingegaan, weet ik 
beslist niet meer, maar bijna ieder jaar als we op Hemelvaartsdag en de daarop 
volgende vrijdag bij elkaar komen wordt de herinnering aan die opvallende uit-
spraak van een toen bejaarde dominee herhaald: ‘Ben je nog sterk, Gier?’
Al meer dan 50 jaar komen jaarlijks de 6 Staats bij elkaar die op 7 mei 1962 het 
schriftelijk gedeelte voor het Staatsexamen Gymnasium A aflegden. Uit het toen-
maals zeer bekende Ruimzichtfonds kregen ze ieder een rijksdaalder mee, hen 
uitgereikt door de onvergetelijke W.(A) Dekker. En met die schat in handen gin-
gen ze op 8 mei een dagje uit en van af die tijd heeft hun reünie de naam Dies 
Caeli gekregen, Hemeldag. De herinnering aan die eerste dies is nog altijd leven-
dig: zwemmen in de Loosdrechtse Plassen, pils drinken op een terras, in de bus 
je vergapen aan de Knorr Meisjes, samen eten bij een Chinees. De 8ste mei kon-
den we niet handhaven; we stapten over op Hemelvaartsdag. Vorig jaar vierden 
we het gouden jubileum en we voelen ons nog altijd sterk met elkaar verbonden.
Zijn we er allemaal nog? Helaas niet! We hebben geliefde mensen aan de dood en 
het leven verloren. Vaak denken we nog aan onze dierbare vriend Max Schukken, 
zijn vrouw, Diny Schukken-Stronks en aan Coby Lootsma-Schuitema. We hebben 
hen moeten begeleiden naar het graf, maar ze leven nog altijd in ons hart.
Wie de bijgaande foto bekijkt ziet in de stoelen Pieter Lootsma en Aleid 
Stonebrink, uitkijkend naar hun huwelijk. Staande ontmoeten we van links 
naar rechts:  Harm van ’t Hof, Francis van Klaveren-Grosveld, Truus de Gier-
te Winkel, Koos de Gier, Riet  van ’t Hof-  Kooijman,  Bert van Klaveren, Ypie 
van der Heiden-Spoelstra en Hans van der Heiden.
Als u dit leest zijn we voor de 51ste keer bij elkaar geweest.

Koos de Gier, Dokkum, gieren@knid.nl

Doedoleithbewoners jaren ’80: v.l.n.r. Florida de Kok, Janneke Ooms, 
Dorothea Touwen, Henrieke ten Thije, Henriëtte Martens, Annelies Faro.

De locatie van de jaarlijkse wandeling van de Doedodames is wisselend, maar 
omdat de reisafstand niet te lang moet worden komen we meestal ergens in 
het midden van het land uit. Dat is nog te doen voor een zaterdag- of zondag-
middagje vanuit Heerhugowaard, Voorburg, Harderwijk, Oegstgeest, of Breda. 
Dit jaar troffen we het bijzonder: in februari jl. met sneeuw èn zon in Zeist.
We zien elkaar soms een jaar lang niet, onze levens en carrières lopen nogal 
uiteen, maar we pakken heel makkelijk de draad weer op, er is immers een 
gemeenschappelijke basis: namelijk ons verblijf in Doedoleith. De grappen en 
de grollen, het studie-, liefdes-, en andersoortig leed dat we in die jaren te ver-
stouwen kregen. Kop Hieps, en het LIMO (wekelijks liturgisch moment bij de 
gezamenlijke maaltijd), het leren samen leven, dat alles heeft ons verbonden 
met elkaar en het is zo langzamerhand een verbintenis van meer dan 25 jaar!
Gesprekken over ons leven en dat van onze geliefden, over ons huidig werk en over 
carrièremogelijkheden, over kerk, cultuur en samenleving. Veel komt aan bod, en 
bij de High Tea komen nog meer verhalen los, en worden foto’s uitgewisseld. 
Inderdaad niets verrassends, zo gaan mensen die elkaar graag terugzien blijkbaar 
met elkaar om, daaraan merk je ook dat je ouder wordt. We kijken terug op een 
kostelijke en kostbare tijd in Doedoleith: waardevol immers als je bedenkt dat de 
vriendschappelijke omgang van toen sterk genoeg is gebleken om ieder jaar met 
plezier de wandelschoenen weer aan te trekken om de Doedodames te ontmoeten!

Henrieke ten Thije, Breda

Sneeuw èn zon in Zeist
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DE CONVIVIA

‘De Hooge Stoep’ te Amsterdam
16 bewoners

‘Pakhuis London’ te Groningen
12 bewoners

‘Moeshoes’ te Groningen
8 bewoners

‘Doedoleith’ te Leiden
9 bewoners

‘Tout Passe’ te Utrecht
12 bewoners

‘Villa Spina Rosa’ te Utrecht
11 bewoners 

‘Akapella’ te Utrecht
15 bewoners 

‘De Stadhouder’ te Utrecht
9 bewoners 

Personalia

Geboorteberichten:
7 maart 2013: Lotte Hanna, dochter 
van Patrick en Elise Hoek
12 maart 2013: Hugo Dirk Daniël, 
zoon van David en Anne Tom-van 
Wendel de Joode
14 maart 2013: David Benjamin, zoon 
van Mirjam en Krijn Hage-Droppers
22 april 2013: Samuël Johannes, zoon 
van Daan van Helden en Aurelie Lange

Inauguraties: 
8 maart 2013: Pakhuis London: Hilde 
Boekeloo, Marieke van L ingen, 
Johanneke Helbig, Jelle van Riezen, 
Erik Voogd
22 maart 2013: Moeshoes: Robert-Jan 
Mensink, Hèlen van den Broek, 
Alexandra Matz

25 maart 2013: Tout Passe: Marleen 
Campmans, Tamara Stuij
13 mei 2013: Akapella: Robbin Doppen-
berg, Suzanne van der Toren, Eline 
Over duin, Laurens Neels, Annemarije 
Erdmann 

Lustrum:
20 april 2013: Convivium Tout Passe

Conviviumdag:
23 maart 2013 te Utrecht (Akapella)

Gekomen in: 
Akapella: Hessel van Ramshorst
De Stadhouder: Marleen Jellema, Chris 
van Wieren, Paula van der Maas, Eeke 
Haanstra

Het Keuken Blok

Recept voor 4 personen:
1 pak fusili (500 Gr.)
1 bakje amandelschaafsel (55 g)
2 sneetjes casinobrood wit, zonder korst 
100 ml halfvolle melk 
1 pot hele geroosterde paprika’s (465 g)
1 teen knoflook
2 schaaltjes gerookte kipfilet (a 200 g), in reepjes
2 bakjes cherrytomaten (a 250 g), gehalveerd

Pastasalade met gerookte kip
Dit recept heb ik gemaakt voor het eten tijdens een inauguratie van onze huisjongsten. Geen haute cuisine, maar iedereen 
(behalve vegetariërs) zal er van smullen. Helemaal makkelijk: je kunt het gerecht een dag van te voren maken. Zet het dan afgedekt 
in de koelkast. Laat de zomer nu maar komen!

Bereiden:
1. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking beetgaar. Giet af en spoel koud onder stromend water om het kookpro-
ces te stoppen. 2. Rooster ondertussen het amandelschaafsel in een koekenpan zonder olie of boter in 3 min. goudbruin. 3. Week 
het brood 2 min. in de melk. Knijp uit en doe in een kom. Voeg het vocht uit de pot paprika’s, de helft van de paprika’s, knoflook en 
de helft van het amandelschaafsel toe. Pureer met de staafmixer en breng op smaak met peper en zout. 4. Meng de saus door de 
pasta. Snijd de rest van de paprika’s in reepjes en meng samen met de kip en tomaten door de pastasalade. Bestrooi met de rest 
van het amandelschaafsel.

Hannah Joosse, Tout Passe

Afgelopen jaar ben ik, Ruben van der 
Graaf, toegetreden tot het bestuur 
van Stichting Ruimzicht. Daar houd 
ik mij als penningmeester bezig met 
de financiën. Amsterdam is de stad 
waarin ik heb gestudeerd en waar ik 
ben blijven wonen na mijn studenten-
tijd. Ik werk als begeleider van  
aankoop- en bouwprojecten voor  
particulieren. Anders dan veel andere 

Ruimzichtenaren heb ik in mijn  
studententijd niet in een studenten-
huis van Ruimzicht gewoond. Toch 
kende ik de Hooge Stoep al via een 
vriendin van mij die daar heeft 
gewoond en nu predikante is in de 
Eltheto gemeente in Amsterdam-
Oost. Hier zit ook de link die mij deed 
besluiten om toe te treden tot het 
bestuur van Ruimzicht. Ik denk dat 
Ruimzicht noodzakelijk werk ver-
richt door convivia te faciliteren 
waarin studenten in deze individua-
listische wereld op de mensen om hen 
heen worden gewezen. Dat we tijd en 
ruimte voor elkaar maken. Daarnaast 
denk ik dat de kerk een steeds belang-
rijkere rol gaat spelen als sociaal 
vangnet in een maatschappij waar de 
overheid zich steeds verder terug-
trekt. Dat brengt me bij de tweede 
pijler van Ruimzicht: de onder -

2013 Lustrumjaar

145 jaar Ruimzicht

Even voorstellen…
steuning van predikanten. Door bij-
voorbeeld predikanten te coachen 
kunnen zij nog meer in hun kracht 
komen te staan waardoor zij meer 
kunnen betekenen in voornoemde 
taak van de kerk. Doordat ik het nut 
van Stichting Ruimzicht onderken en 
van harte wil ondersteunen heb ik  
het penningmeesterschap op mij 
genomen. De eerste maanden waren 
meteen heel enerverend. Het aan-
komende Internationale Convivium 
in Groningen en het nieuwe Coaching 
project voor predikanten zijn items 
waar veel werk in verzet is. De komen-
de maanden staan in het teken om de 
financiële lijnen uit te zetten: waar 
willen we als Stichting staan over vijf 
jaar tot tien jaar? Ik spreek de hoop 
uit dat ik mijn steentje kan bijdragen 
aan een financieel gezonde en maat-
schappelijk relevante stichting.

Villa Spina Rosa: Anouschka van Wet-
tum, Rik van Berkum
Doedoleith: Irene Moor, Maartje Pat huis
Tout Passe: Marjolein van Veldhuijzen, 
Henri van der Pol 
Pakhuis London: Jeroen Blankestijn

Vertrokken uit:
Akapella: Gerjan Piksen, Eliana Khab-
baz
De Stadhouder: Marijn Verwijs, Floor 
Overbeek, Hanneke de Boer, Anja 
Boevé
Villa Spina Rosa: Chris van Wieren, 
Charlotte Bremer
Doedoleith: Roos Mulder, Pien Luth
Tout Passe: Martijn van Rijswijk, 
Hannah Joosse
Pakhuis London: Amadeus van Daalen


