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Ruimzicht start internationaal  
convivium in Groningen!
Het plan voor een nieuw convivium 
ontstond gedurende de hernieuwde 
bezinning binnen het bestuur op  
de doelstelling van Ruimzicht.  
Hoe geven we aan die doelstelling 

inv ull ing, gelet op de vragen  
van deze tijd, en wat kan Ruimzicht 
betekenen voor a a n komende 
p r e d i k a nt e n  e n  s t u d e r e n d e 
jongeren? Zo groeide het idee  

voor een extra convivium, een 
internationaal conv iv ium. En 
hoewel het Ruimzicht niet aan 
ervaring ontbreekt, is het toch  
een spannende onderneming: een 
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Internationaal  
convivium in Groningen
Als in 2010 het synodale besluit valt 
om met  i nga ng v a n 2012 de 
Protestantse Theologische Universiteit 
(PThU) in Amsterdam en Groningen 
te gaan vestigen is dat aanleiding voor 
Ruimzicht om daarover met de PThU 
in gesprek te gaan. Vijf van de  
acht convivia  zijn immers in Utrecht 
en Leiden gevestigd, waar nu de 
protestantse theologische opleiding 
gaat vertrekken. Wat gaat dat 
betekenen op termijn, bijvoorbeeld 
voor de instroom van (theologie) 
studenten in deze convivia?
Immink, rector van de PThU vraagt 
of Ruimzicht bereid is de convivia in 
Amsterdam en Groningen open te 
stellen voor internationale theologie 
studenten. Internationalisering  
is in het hoger en universitair 
onderwijs een belangrijk item. 
Studenten worden uitgenodigd aan 
buitenlandse universiteiten modules 
te volgen en omgekeerd proberen 
onderwijsinstellingen buitenlands 
talent naar Nederland te halen. De 
PThU wil verkennen op welke wijze 
de door hen jaarlijks uitgenodigde  
buitenlandse studenten, die nu in 
Kampen hun eenjar ige Master 
theologie doen, straks in Groningen 
gehuisvest kunnen worden. Het is 
vo ora l  de  a a ndac ht  vo or  het 
gemeenschappelijk leven, inbedding 
in een geloofs’community’ waar de 
PThU naar zoekt. Samenwerking met 
Ruimzicht is hierin een serieuze 
optie om samen verder uit te werken. 
Voor Ruimzicht heeft het waarde om 
samen met de PThU in Groningen 
een extra convivium te ontwikkelen, 
waar buitenlandse studenten voor  
1 jaar verblijven terwijl ze hun 
Master theologie doen aan de PThU. 
Daarmee kan Ruimzicht bijdragen 
aan het opleiden en begeleiden van 
buitenlandse predikanten en hen een 
onderdak met een plus aanbieden.

In een intentie overeenkomst tussen 
PThU en Ruimzicht worden de 
onderlinge afspraken vastgelegd. 
Ruimzicht is inmiddels op zoek  
naar geschikte huisvesting, zodat 
mogelijk al per september 2012  
het internationale convivium in 
Groningen daadwerkelijk van start 
kan gaan.

Anne Weiland

Bont gezelschap
Een conv iv ium vormt normaal 
gesproken al een bont gezelschap, maar 
in het internationale convivium zal het 
nóg bonter worden: buitenlandse en 
Nederlandse studenten onder één dak, 
een mengelmoes aan culturen, de 
wereld in het klein.

Het is een spannende onderneming, 
zo’n nieuw convivium, niet alleen voor 
Ruimzicht, maar ook voor de bewoners 
die er te zijner tijd zullen wonen. Want 
dit convivium is anders dan de andere 
acht, heeft een eigen aard. Neem 
bijvoorbeeld het mondiale karakter: 
hoe is het om met mensen vanuit 
verschillende werelddelen samen te 

leven, de ontmoeting aan te gaan met 
ie ma nd d ie  i n  tot a a l  a nde r e 
omstandigheden is opgegroeid dan jij? 
Wat vanzelfsprekend leek, blijkt 
helemaal niet zo gewoon te zijn. ‘What 
do you mean, today is ‘dierendag’!?
Het internationale convivium zal 
plaats bieden aan ca. 12 bewoners: zes 
Nederlandse en zes buitenlandse 
studenten. De buitenlandse bewoners 
worden door de PThU geselecteerd en 
uitgenodigd om in Groningen een 
1-jarige master theologie te komen 
volgen, de Nederlandse bewoners zijn 
de gevorderde of werkende student. 
Dat kúnnen theologiestudenten zijn, 
maar dat hoeft niet.
De opzet van het internationale 
convivium brengt met zich mee dat 
een deel van de bewoners elk jaar 
wisselt. Aan het begin van het 
studiejaar arriveren de buitenlandse 
studenten om 12 maanden later terug 
te keren naar hun land en familie. 
Afscheid nemen hoort er dus bij. De 
Nederlandse bewoners zullen langer 
in het convivium wonen, zij hebben 
een woontermijn van maximaal 3 
jaar en waarborgen zo de nodige 
continuïteit.
Verder is het een convivium als  
alle andere, met een wekelijkse 
huismaaltijd, een gezamenlijke 
huisavond, ruimte voor bezinning en 
tijd voor gezelligheid. Maar dan wél in 
het Engels: ‘Could you please give me 
the …uh… hagelslag’?’.

Florida de Kok

nieuw pand, een nieuwe uitdaging, 
een nieuwe loot aan de boom.  
We doen wat we kunnen en daarom 
hopen en ver t r ouwen we op  
een mooi resultaat.
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D e P r ote s t a nt se  T he olog i sc he 
Universiteit kent een rijke traditie waar 
het samenwerking met universiteiten 
en organisaties in het buitenland 
betref t .  Vanuit de wereldw ijde 
samenwerkingsverbanden die de PThU 
heeft, worden jaarlijks studenten 
voorgedragen voor de selectieprocedure 
voor de Master Theology, een eenjarig 
m a s t e r  p r o g r a m m a  m e t  e e n 
i nte r c u lt u r e e l  t he olog i sc h  e n 
oecumenisch karakter. Tussen de 8 en 
10 st udenten worden jaa rl ijk s 
toegelaten met een beurs die toegekend 
wordt door de PThU, vanuit het 
Contribuantenfonds dat gevuld wordt 
door bijdragen vanuit de kerken. Ook 
wordt door de Council for World 
Mission jaarlijks een aantal beurzen 

verstrekt. De doelstelling van dit 
beurzen programma is het versterken 
v a n het  k ader  v a n kerken en 
organisaties in het buitenland, door het 
opleiden van deze studenten. Veel van 
deze studenten zijn dan ook al 
werkzaam in het land van herkomst als 
predikant, of actief in kerkelijke 
organisaties. De herkomst van de 
studenten strekt zich uit van Zuid-
Korea tot Zuid-Afrika, en alles wat daar 
tussen ligt. Van oudsher zijn er veel 
connecties met Afrikaanse landen en 
Indonesië, maar de laatste jaren heeft 
de PThU ook stevige connecties gelegd 
met instellingen in Azië. 
Het is de intentie dat de kleurrijke 
h e r k o m s t ,  a n d e r e  c u l t u u r , 
achtergrond en traditie van deze 

Buitenlandse studenten aan de PThU

‘Go, with your eyes wide open!’
studenten een wisselwerking heeft  
op de theologie beoefening van  
de Nederlandse studenten aan de 
PThU. Leer ervarin gen zijn er dus  
voor zowel de Nederlandse als de 
buitenlandse studenten. Onze manier 
van studeren en de verhoudingen 
binnen de universiteit zijn vaak 
wezenlijk anders dan in de landen 
waar de studenten vandaan komen. 
Waar van Nederlandse studenten een 
grote mate aan zelfstandigheid wordt 
verwacht en docenten en studenten 
als gelijkwaardig worden beschouwd, 
hebben de buitenlandse studenten 
vaak te maken met een traditionele 
en vooral hiërarchische academische 
cultuur in eigen land. Verder valt er 
genoeg te wennen voor de studenten 
die een jaar lang bivakkeren in ons 
koude kikkerlandje. Wennen aan het 
Nederlandse klimaat kost veel moeite, 
waar men gewend is aan dagelijkse 
temperaturen van 30 graden of meer. 
Maar ook aan onze kerkgang, die in 
de ogen van Afrikaanse studenten 
nogal saai is en van korte duur, waar 
men gewend is aan een vier uur 
durende dienst waarin uitbundig 
gezongen en gedanst wordt. Het is 
dan ook belangrijk dat de studenten 
die komen open staan voor nieuwe 
ervaringen en niet schrikken van 
hier en daar een ‘culture shock’. Een 
nieuwsgier ige, belangstel lende 
houding is belangrijk, en het advies 

van één van de studenten uit het jaar 
2010/2011 was dan ook: ‘Go, with your 
eyes wide open’. 
Wederzijds genieten de studenten van 
de Nederlandse openheid, ons begrip 
‘gezelligheid’, maken kennis met 
Sinterklaas en Koninginnedag en 
ervaren een bevrijding in het beroep 
dat gedaan wordt op hun persoonlijke 
visie en ontwikkeling. Ook zijn er 
studenten uit landen waar men in 
onderdrukking leeft, zoals Myanmar 
(Birma). Een jaar in Nederland wonen 
betekent een jaar wonen in vrede en 
veiligheid, en met voldoende te eten. 
Doordat Nederlandse en buitenlandse 
studenten zich mengen in activiteiten 
als Bijbelstudie, eten en sport, wordt 
er veel uitgewisseld en leert men van 
elkaar. Hierdoor ontstaat een kleine 
multiculturele samenleving binnen 
de universiteit die een bijzonder 
karakter geeft aan de theologie 
beoefening bij de PThU. Een actuele 
theologie kan niet zonder kennis van 
andere culturen en inzichten, dus de 
aanwezigheid van deze studenten aan 
de  P T hU wordt  a l  ve le  ja r e n 
gewaardeerd en bevorderd!

Anne Eshuis
International Officer Protestantse 
Theologische Universiteit

Meerwaarde
Van der Heiden, oud-voorzitter van de Raad van Toezicht van Ruimzicht heeft de 
meerwaarde van een convivium ooit eens als volgt verwoord: ”Je kunt het evangelie in 
twee zinnetjes samenvatten:” je mag er zijn” én “er wordt iets van je verwacht”. Alles 
begint met Gods liefde voor ons mensen: jij bent mijn geliefde zoon, dochter, in jou 
vind Ik vreugde. En die liefde wordt effectief, draagt vrucht in ons bestaan, als wij er 
willen zijn voor de ander. Jij bent zout der aarde, licht der wereld. En zo worden we 
mens. En dat kun je geweldig goed beleven en leren en oefenen in een overzichtelijke 
en niet-vrijblijvende groep, in een internaat (zoals ik), in een convivium, in een 
kerkelijke gemeente, om het vervolgens toe te passen in je leven in de wereld, in je 
vriendenkring, je beroep, de buurt, je land... “
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Drie studenten uitgelicht
Lydia Matei Chemei
is 27 jaar en komt uit Kenya, vanuit  
de Reformed Churches of East Africa. 
Ze heeft gestudeerd aan de St. Paul’s 
University in Kenya. Ze komt uit een 
gezin met vier kinderen, en haar vader 
is pastor in de Reformed Churches. Ze is 
naar de PThU ge komen om het Nieuwe 
Testament te bestuderen, met een 
speciale reden. In haar kerk kunnen 
vrouwen nog niet in het ambt bevestigd 
worden, vanuit een specifieke uitleg 
van de Bijbel. Lydia wil de teksten die 
als basis voor dit besluit worden 
genomen bestuderen, om zo een 
grondslag te vinden voor het bevestigen 
van vrouwen in het ambt, en aan te 
tonen dat ook vrouwen God kunnen 
dienen. Lydia heeft van de PThU de 
Schenkeveld – Van der Veen beurs 

Teddy Chalwe Sakupapa
is 29 en komt uit Zambia, wat zijn 
landgenoten ‘the real Africa’ noemen. 
Hij is getrouwd met Catherine Longwe 
Sakupapa. Hij komt uit de United 
Church of Zambia, waar hij sinds 2006 
pastor is in wat hij een ’cosmopolitan 
church congregation’ noemt. Zijn 
grootste verbazing in Nederland 
betreft het tijdsbesef, de punctualiteit 
en de directheid van de Nederlanders. 
Net als de meeste andere buitenlandse 
studenten heeft hij moeite met het 
weer in Nederland, en vindt hij het 
hier erg koud. Zijn studie is gericht op 
z ijn t wee g rootste interesses, 
dogmatiek en systematische filosofie. 
In 2004 startte hij bij het Zambia 
Theological College aan zijn basis 
opleiding in de theologie. Daarna, in 

Krisztina Szilágyi
komt uit het oostelijke deel van 
Hongarije, uit Debrecen, het plaatsje  
Nyíregyháza . In 2004 is ze aan de 
Debrecen Reformed Theological 
University begonnen met de studie 
theologie studie. Ze is 25 jaar en heeft 
twee broers, een tweeling die 6 jaar 
jonger is en net naar de universiteit 
gaat. Haar vader is een politieman  
die al met pensioen is, haar moeder  
een advocaat. Ze is voor de tweede 
keer in Nederland want ze is eerder 
bij de PThU geweest, als Erasmus 
student tijdens een uitwisseling.  
Haar grootste verbazing in Nederland 
b e t r e f t  de  o p e n he id  v a n  de 
Nederlanders. Het is al een paar keer 
voorgekomen dat ze door Kampen 
liep met de andere studenten, en  

Stichting Ruimzicht is op zoek 
naar gemotiveerde studenten 
voor het internationale 
convivium in Groningen. 
Een bewoner van het internationaal convivium:

•  is enthousiast over het convivium-concept en onderschrijft  

de doelstelling van Ruimzicht

• kiest bewust voor deze manier van samenleven

•  is de gevorderde c.q. werkende student (RUG) in de leeftijd  

van 20-27 jaar

• maakt tijd vrij voor het convivium

•  is geïnteresseerd in zijn medemens en kan omgaan met 

verscheidenheid in geloof, cultuur en geaardheid

• is merkbaar geboeid door andere culturen

• heeft een open, nieuwsgierige houding

• is betrouwbaar, staat stevig in z’n schoenen en kan relativeren

• spreekt Engels

Wie interesse heeft kan zich aanmelden via de website  
van Ruimzicht (www.ruimzicht.nl) of contact opnemen  
met de convivium-pastor, ds Florida de Kok, 06-51410427  
of fahadekok@ruimzicht.nl

gekregen die specifiek bestemd is voor 
jonge  A f r i k a a n se  v r ouwe l ijke 
theologen. Haar eerste ervaringen met 
Nederland zijn wisselend. Ze heeft 
grote moeite met het klimaat en vooral 
de kou. Verder schetst ze haar verbazing 
over de georganiseerdheid van de 
Nederlanders, en het grote tijdsbesef. 
De tweede zondag in Kampen kon ze de 
kerk niet in omdat ze 2 minuten te laat 
was en de kerk op slot vond. Hierop 
moest ze terugkeren naar huis. Maar 
ook het feit dat in Nederland al het 
a f va l  gescheiden moet worden 
ingeleverd roept ver bazing op. Na haar 
studie hoopt Lydia ze in Kenya te 
kunnen lesgeven, en ze hoopt de dag 
mee te maken dat in haar kerk vrouwen 
als pastor aangesteld kunnen worden.

2009, verkreeg hij zijn honours degree 
Systematische Theologie en Ethiek 
aan de Universiteit van Western Cape. 
Op de v raag waarom hij  voor 
Dogmatiek k iest, heeft hij een 
duidelijk antwoord. Zijn belangstelling 
ligt bij de pneumatologie. Hij wil 
vanuit een Afrikaans christelijke 
theologie een reflectie ontwikkelen op 
een Afrikaans christelijke uitleg van 
de Heilige Geest en de doctrine van 
God. Als hij klaar is met zijn studie, 
hoopt hij bij terugkeer te kunnen 
lesgeven aan het Zambia Theological 
College. Hij hoopt op een goede tijd in 
Kampen, en is blij met de goede 
faciliteiten, de geweldige bibliotheek 
en de steun van andere studenten en 
de staf.

dat vreemdelingen op straat haar 
groetten en naar haar lachten. Ze 
heeft gekozen voor de studie Cross 
Culturele Theologie, vanwege haar 
interesse in andere culturen. Op haar 
eigen universiteit kan ze dit niet 
studeren, dus ze is blij dat ze in 
Kampen op dit gebied haar kennis 
kan verrijken. Ze is dankbaar voor het 
feit dat ze de beurs heeft verkregen en 
vraagt God dit jaar te zegenen. Ze 
hoopt dat iedereen erin zal slagen de 
master te halen, en dat ze een goed 
jaar zullen hebben samen.
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We zitten aan de buis gekluisterd, 
Nederland – Schotland is net begonnen. 
Spannend was het niet meer: Nederland 
was al praktisch geplaatst voor het WK. 
Dan komt Raquel binnen. Ze is duidelijk 
gespannen. Portugal blijkt die avond 
óók te spelen, maar is niet zo zeker van 
plaatsing. Ik besluit om Portugal – 
Hongarije met Raquel mee te kijken. Bij 
elke Hongaarse aanval houdt ze haar 
adem in. Portugal móést winnen, en 
Raquel zou een verlies duidelijk niet 
trekken. Het eindsignaal is een last van 
haar schouders: Portugal sleept de drie 
punten binnen. Nooit gedacht dat ik 
die avond voor Portugal zou zijn.

Buitenlander? Gewoon doen
Een buitenlandse gast in je huis verveelt 
niet snel. Er is altijd wat nieuws te 
ontdekken voor mij als huisgenoot, 
maar het is ook onzettend gaaf om  
de buitenlander te betrekken in ons 
N e d e r l a n d s e  s t u d e nt e n l e v e n . 
Guillemette, uit Frankrijk, keek raar op 
toen we haar lachend vroegen of ze nog 
een vraag had voor de ‘round question’. 
Maar de eerste week was dan ook flink 
wennen voor haar en ze trok zich vaak 
terug in haar kamertje. Toen echter na 
twee weken het ijs gebroken was, bloeide 
ze helemaal op. Met Ruth werd ze dikke 
maatjes, René werd onderworpen aan 
Franse taalles en op de maandagavond 

was ze er vaak bij. Jammer dat het maar 
voor twee maanden was. 
En als Guillemette nog niet enthousiast 
genoeg was, dan is Philipp dat wel. 
Onze Duitser is net zijn bachelor in 
Utrecht begonnen, en geniet er met 
volle teugen van. Hij is er volop bij in 
huis, geen maandagavond slaat hij 
over. Hij is altijd geïnteresseerd in een 
praatje, en pakt al snel het Nederlands 
op. “Niet goed, niet goed...”, zit hij 
hoofdschuddend achter de Wii, als hij 
weer eens met Mario Kart verliest. En 
het huis is dol op hem: als er een 
manier was om hem eeuwig te houden, 
dan zouden we het doen. 

De ervaring van een buitenlandse gast 
is daarom een onmisbaar onderdeel 
geworden van ons huis. Het is super 
leuk om met een buitenlander het 
Utrechtse studentenleven te delen. Op 
zijn beurt brengt de buitenlander een 
nieuw perspectief met zich mee. En 
daarnaast een berg enthousiasme, een 
lading mooie verhalen, en een enorme 
hoop lol. Van een cultuurkloof is tot nu 
toe geen sprake: integendeel. Dus wie 
twijfelt om een buitenlandse gast in 
huis op te nemen: ik zou het gewoon 
doen.

René Witteveen is bewoner van Akapella

Guillemette (rechts) tijdens het huisweekend

Reizen trekt, reizen heeft altijd 
getrokken. Als klein meisje wilde ik 
dolgraag met een zeilboot de wereld 
rond en fantaseerde ik over avonturen 
die ik dan zou beleven. Ook toen  
ik wat ouder werd, bleef de drang om te 
reizen. Na in groep acht een half jaar 
met mijn vader in Amerika gewoond te 
hebben, werd die drang alleen maar 
sterker. Reizen en het buitenland 
waren en zijn voor mij onlosmakelijk 
verbonden met avontuur en spanning. 
Toen mijn eindexamen in zicht kwam 
en ik nog steeds geen flauw benul had 
wat ik wilde studeren, kwam de 
reislust dan ook weer bovendrijven. 
Maar ik wilde me ook nuttig maken in 
het verre onbekende, en zo kwam ik bij 
de vrijwilligersorganisatie EIRENE 
terecht. EIRENE, een van oorsprong 
Duitse organisatie met een tak in 
Nederland, biedt vrijwilligers voor één 

oppervlakkig was als iedereen zei, dat 
herinnerde ik me namelijk niet van 
mijn tijd daar. Dus ondanks de nodige 
twijfels reisde ik in de zomer van 
2009 naar Amerika. 
Na een aantal weken introductiekamp 
in Duitsland en in Washington D.C. 
kwam ik aan op mijn plek van 
bestemming: Waco, Texas. Hier zou ik 
de komende elf maanden werken in 
een blijf-van-mijn-lijf-huis. Zodra ik 
kennis maakte met het Family Abuse 
Center, verdwenen mijn vooroordelen 
als sneeuw voor de zon. Wát nou 
oppervlakkigheid, wat nou ‘ze kunnen 
je ergens anders vast beter gebruiken’? 
De vrouwen en de kinderen daar 
hadden net zo veel hulp nodig als 
ergens anders ter wereld. Het jaar in 
Waco leverde veel avonturen en 
onvergetelijke ervaringen op. Voor het 
eerst trad ik buiten het bekende, 

buiten mijn veilige comfortzone. Dat 
was behoorlijk spannend af en toe, 
maar het was het altijd waard. 
Dit avontuur in Amerika heeft mijn 
reislust niet gestild, integendeel. Ik 
wil terug en daarnaast nog veel meer 
van de wereld zien. Het eerste jaar 
terug in Groningen was best lastig: ik 
miste het avontuur en had dikwijls de 
neiging om mijn rugzak, waarmee ik 
elke ochtend braaf naar college trok, 
te verruilen voor mijn grote backpack. 
Inmiddels ben ik helemaal gesetteld 
in Groningen, maar de reiskriebels 
blijven. Wie weet vertrek ik over  
een poosje weer naar een verre, 
onbekende bestemming, want – zoals 
Charles Muntz in Disney/Pixar film 
Up zegt- “adventure is out there!”

Emsi Hansen studeert American Studies 
en woont in convivium Moeshoes

Een enkeltje avontuur, graag
of twee jaar de mogelijkheid om in het 
buitenland vrijwilligerswerk te doen. 
De projecten variëren van het mee-
he lpen i n een soepkeu ken i n 
Washington, werken in een huis voor 
mensen met een geestelijke beperking 
in Frankrijk tot het lesgeven op een 
school in Niger ia.  Met zo veel 
mogelijkheden werd het lastig kiezen, 
maar uiteindelijk besloot ik om weer 
richting Amerika te gaan.
Die keuze leverde soms kritische 
reacties op: mensen vonden het idee 
van vrijwilligerswerk niet passen  
bij de United States, met z’n imago 
van veel te vette hamburgers en 
overconsumptie. Kon ik niet beter 
naar Afrika gaan, waar ze me écht 
nodig zouden hebben? Af en toe 
twijfelde ik zelf ook, maar juist het 
controversiële sprak me aan. Ik wilde 
wel eens zien of Amerika echt zo 



RuimZicht | December 2011 5

Jarenlang was ds. Han Irik intensief 
betrokken bij het reilen en zeilen van 
– toen nog – H.O.C. Ruimzicht, zowel 
als bestuurslid (secretaris) en, vooral in 
de latere jaren, in de commissie ‘Late 
Roepingen’. De commissie hield zich 
bezig met beursaanvragen uit het 
daarvoor bedoelde fonds van de 
Vereniging, speciaal bestemd voor 
oudere theologiestudenten die zich op 
latere leeftijd geroepen voelden tot het 
predikantschap en niet langer in staat 
waren werk en studie te combineren.
In deze commissie voerde Han Irik, 

eerst met mevrouw Van Ruler en later 
met mij, gesprekken met de aanvragers 
over hun motivatie en verlangens. De 
kandidaten kwamen uit alle hoeken 
van de Hervormde Kerk, van vrijzinnig 
tot zwaar orthodox Pauwiaans.
Collega Irik heb ik zeer leren waarderen 
om de manier waarop hij met onze 
gesprekspartners omging en met hen 
het gesprek voerde; altijd met respect 
voor hun achtergrond en overtuiging. 
Hij verstond de kunst om mensen in 
hun waarde te laten, zonder zich 
zomaar aan hun visie te conformeren. 
Liever stimuleerde hij hen vooral veel te 
lezen en hun kennis te verdiepen, ook 
over het geloofsdenken binnen andere 
r i c ht i n g e n .  O m  z o  o o k  m e t 
andersdenkenden in gesprek te blijven. 
Inderdaad: Het gesprek én het luisteren 
was voor Irik van groot belang voor 
iedereen.
Ik bewaar een buitengewoon fijne 
herinnering aan deze bijzondere  
collega.

Mw. Ds. A.E. Bosch, 
emeritus predikant

Ter herinnering aan Han Irik

Vanuit het Mobiliteitsbureau van  
de Protestantse Kerk is in relatie  
tot Ruimzicht het een en ander te 
melden. In september zijn twee 
projecten van start gegaan die  
door het Mobiliteitsbureau zijn 
geïnitieerd en door Ruimzicht worden 
gefinancierd. En dat vermeld ik hier 
met dankbaarheid. De beide projecten 
sporen met de eerste doelstelling en 
het beleid van Ruimzicht: ‘het 
ondersteunen en begeleiden van 
personen die zich voorbereiden op het 
ambt van predikant in de Protestantse 
Kerk in Nederland en het meewerken 
aan de goede uitoefening van dit 
ambt.’ De beide projecten hebben alles 
te maken met een goede uitoefening 
van het ambt van predikant en 
daarmee met het welbevinden daarin.

Een nieuwe uitdaging
Het eerste project heet ‘Een nieuwe 
uitdaging’. De afgelopen jaren is er 
binnen de kerk meer oog gekomen 
voor de loopbaanontwikkeling van 
predikanten. Daar zit de overtuiging 
achter dat ‘beweging’ zowel de 
predikanten als de gemeenten ten 
goede komt. 
Ook een tijdige verandering van 
standplaats kan het welbevinden van 
predikant en gemeente bevorderen. 
Wat tijdig precies inhoudt zal per 
situatie verschillen maar in zijn 
algemeenheid geldt dat bij een langere 
verbintenis aan dezelfde gemeente op 
den duur een zekere sleetsheid kan 
ontstaan. Bovendien neemt door de 
groeiende nadruk op de persoon van 
de voorganger vandaag aan de dag de 
druk toe om zichzelf steeds weer te 
vernieuwen. Wat voor instrumenten 
en mogelijkheden zijn daarvoor te 
ontwikkelen?
In het project wordt nagegaan  
op welke manieren zo’n t ijdige 
verandering van werkveld – al dan 
niet binnen de kerk – kan worden 
bevorderd. Hoe kunnen dominees 
worden ‘verleid’ tot het aangaan van 
een nieuwe uitdaging? 

Nieuws vanuit het mobiliteitsbureau
Kort gezegd komt het er op neer dat 
het Mobiliteitsbureau met dit project 
nieuwe mogelijkheden onderzoekt 
om hierdoor meer predikanten en 
gemeenten tot groei en bloei te 
brengen. Dat predikanten op een 
z o d a n i g e  m a n i e r  h e t  a m b t 
‘uitoefenen’ dat ze het met vreugde 
en elan volhouden de jaren door.

Jezelf in de markt zetten
E e n  a n d e r  p r o j e c t  d a t  m e t 
ondersteuning van Ruimzicht wordt 
uitgewerkt, heeft als speelse titel 
‘Jezelf in de markt zetten’.  De 
ervaringen van het Mobiliteitsbureau 
leren dat authenticiteit, competenties 
en talenten in toenemende mate  
een rol spelen in het beroepingswerk. 
De t ijd dat de persoon van de 
predikant schuil ging achter het ambt 
dat haar/hem droeg, is voorbij. Steeds 
vaker ligt de vraag op tafel wie jij  
a l s  p e r so on ,  a mbt sd rage r  e n 
beroepsbeoefenaar bent en wat jij ziet 
als je bestemming. Waar ligt je 
theologische geweten en ben je ook in 
staat dat helder onder woorden te 
brengen? Bijvoorbeeld reagerend op 
een advertentie in Kerkinformatie of 
in een presentatie op de website van 
de plaatselijke gemeente. 
In het project ‘Jezelf in de markt zetten’ 
wordt onderzocht hoe predikanten  
en proponenten zichzelf kunnen 
presenteren in de context van een snel 
veranderende kerk en wereld. Niet als 
een trucje, maar trouw aan jezelf en 
met oog voor de eigenheid van het 
ambt. In het besef dat we geroepen 
worden ons licht niet onder de 
korenmaat te zetten. Ook dat kan 
helpen om het ambt op een goede en 
effectieve manier uit te oefenen. Welke 
rol kunnen b.v. de sociale media daarbij 
vervullen? Worden die mogelijkheden 
optimaal benut? In hoeverre kunnen 
we als kerk en beroepsgroep leren van 
de algemene ontwikkelingen op  
de (seculiere) arbeidsmarkt, waar  
b.v. flexibilisering een grote rol speelt? 
In hoeverre is de positie van de 

predikant anders en lastiger dan 
andere beroepen?
De komende tijd zal aan bovenstaande 
projecten worden gewerkt door een 
van de interim-predikanten die de 
kerk telt, ds. Gerrit van Meijeren uit 
Utrecht. Hij staat open voor ideeën en 
suggesties (e-mail: g.van.meijeren@
pkn.nl). Wellicht zijn er onder de 
lezers van dit periodiek mensen uit 
verschillende disciplines die nu 
denken: je zou vooral hier of hier aan 
moeten of kunnen denken. Geeft u 
die gedachten en suggesties dan door 
via bovengenoemd emailadres.

Nogmaals: als medewerkers van  
het Mobi l iteit sbureau zijn w ij  
zeer  da n kbaa r  dat  Ru i mzic ht  
deze projecten mogelijk maakt. Het 
biedt de mogelijkheid om op een 
fundamentele wijze met deze vragen 
en thematiek bezig te zijn, tot opbouw 
van de kerkelijke gemeente (en de 
bijdrage van haar dienaren daarin)  
in deze tijd. We houden u graag op de 
hoogte van de ontwikkelingen.

ds. Jan Oortgiesen, hoofd Mobiliteitsbureau 
voor predikanten en kerkelijk werkers van 
de Protestantse Kerk in Nederland.

Drieschappenberaad op zaterdag
12 november 2011 in Harderwijk
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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 

Stichting Ruimzicht 
wenst u gezegende 
 kerstdagen en een  

voorspoedig nieuw jaar

Het Keuken Blok

Dit Italiaanse recept laat de harten van menig Hooge 
Stoeper sneller kloppen. Een stevige winterse soep met kik-
kererwten en pasta als basis. Ideaal voor een bourgondische 
huisavond en dat voor een gering bedrag, ook niet onbelang-
rijk in deze roerige tijden!

Ingrediënten voor 4 personen (gewoon vermenigvuldigen 
indien je het voor een grote groep maakt)
1 witte ui, fijngehakt
2 stengels bleekselderij, fijngehakt
1 teen knoflook, fijngehakt
2 takjes rozemarijn, alleen de naaldjes en wederom fijngehakt
2 blikken kikkererwten van 400 gram
0,5 liter groentebouillon
Een geschikte soeppasta (rigatoni werkt perfect), 150 gram.
Handje verse platte peterselieblaadjes, in stukjes gescheurd

Fruit de ui, bleekselderij, rozemarijn en knoflook in een grote 
soeppan met een flinke scheut olijfolie op een zo laag  moge-
lijk vuur gedurende 20 minuten met het deksel op de pan.

Giet de kikkererwten af en spoel ze af met koud water, doe ze 
in de pan en giet de bouillon erbij. Je kan gewoon het water en 
de bouillonblokjes (2) apart in de pan doen. Kook de ingredi-
enten gedurende 30 minuten en schep daarna 1/3 van de 
kikkererwten uit de pan. 

Pureer de soep met een staafmixer en gooi daarna de hele 
kikkererwten weer bij de soep. Voeg de pasta toe, peper en 
zout naar smaak en kook de soep tot de pasta gaar is. 

Als de soep te dik is voeg dan naar wens kokend water toe. 
Controleer wel even of de soep niet te flauw is geworden. 
Serveer de soep met een goeie scheut olijfolie (de beste die 
je hebt) en wat verse peterselie. 

Deze soep kan geserveerd worden met een frisse salade en 
bijvoorbeeld ciabatta met tapenade. Als je de kikkererwten 
x 1,5 doet dan is het een volwaardige maaltijd an sich.

Eet smakelijk!  Niels te Brake, bewoner Der Hooge Stoep

Personalia

Geboorteberichten
30 juni 2011: KASPER Jacob Christian 
zoon van Sjoerd Sinke en Rosaliene 
Israël

Huwelijken
02-09-2011: Maud van Putten en Matthijs
07- 09 -2011: Janida Langeveld en 
Gerben van Dijk
14-10-2011: Elisabeth Lautenbach en 
Anton Penninga

overleden
24-10-2011: ds. J. Irik te Tiel. Van 1983-
1999 bestuurslid van Ruimzicht + 
diverse commissies.

Inauguraties
12-12-2011 – Tout Passe: Willeke 
Verduijn, Hannah Joosse, Simon van 
d e r  S t o e l ,  H a n n a h  K a n s e n , 
StefanKoren berg
07- 02-2012 – Doedoleith: Jessica 
Remmerts, Joris Harinck

Conviviumdag
17-03-2012 te Leiden

Promoties
Per 1 augustus 2011 is Hanny Elzinga 
benoemd tot hoogleraar in de 
Ontwikkelingen en differentiatie van 
het academisch onderwijs, in het 
bijzonder excellentietrajecten in een 
interdisc ipl inaire context .  Per 
diezelfde datum is zij benoemd tot 
Dean van het University of Groningen 
Honours College.
Haar officiële titel luidt vanaf die 
datum: Prof.mr.dr. H.K. Elzinga.

Gekomen in
De Hooge Stoep: Anke de Jong, Samuel 
Dekker, Dido van den Bersselaar
Tout Passe: Willeke Verduijn, Stefan 
Korenberg, Simon van der Stoel, 
Hannah Joosse
Akapella: Babeth Fotchind, Tim Vos, 
Eliana Khabbaz, Floriaan Bilderbeek

Pakhuis London: Annemijn Geelen, 
Elsbeth van de Wetering
De Stadhouder: Marijn Verwijs, Loes 
Zuidervaart
Moeshoes: Naomi van Rijn
Doedoleith: Joris Harinck

vertrokken uit
De Hooge Stoep: Frans Dekker, Maike 
Lolkema, Nienke Post
Tout Passe: Marijn Horjus, Janida 
Langeveld, Jan Hendrik van Wijk, 
Janneke Oldenbroek, Abigail Leupe
Akapella: Christiaan Buitink, Rien 
Uitslag, Margriet Westers, Maud van 
Putten
Pakhuis London: Janine Lakerveld, 
Rosemarijn Jansen
De Stadhouder: Anna Blokhuis, Rik 
van Bemmel
Moeshoes: Amarins Gaastra
Doedoleith: Frank de Jonge

Zuppa e ceci

Muurdecoratie aangetroffen in Akapalla

This world demands the qualities of youth:  

not a time of life but a state of mind,  

a temper of the will, a quality of imagination,  

a predominance of courage over timidity,  

of the appetite for adventure  

over the love of ease.”

Robert Kennedy


