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Nieuw beleid en afscheid

Bestuur blikt terug en kijkt vooruit tijdens jaarlijkse beraadsdag
Elk jaar gaat het bestuur van Ruim
zicht ‘de hei op’ om zich te beraden
over het beleid en om één van de convivia te bezoeken. Afgelopen 20 juni
togen we naar Groningen, waar we
vergaderden in de Martinikerk en een
heerlijke lunch genoten in convivium
Pakhuis London. Er stond veel op de
agenda op deze mooie junidag.
Allereerst de evaluatie van twee jaar
‘experimenteren’. Immers, twee jaar
geleden trokken we geen nieuwe
predikant-directeur aan maar drs.
Anne Weiland als tijdelijk staf lid
beleidsontwikkeling, ds. Florida de
Kok als predikant voor de convivia en
de Aktie Late Roepingen en werd Ella
Mulder chef de bureau. Die combinatie is ons goed bevallen. Zelfs zo goed
dat we besloten hebben om op deze
weg door te gaan, met dien verstande
dat we met Anne Weiland op projectbasis verder gaan en de directie van
Ruimzicht wordt gevormd door de
twee overgebleven stafleden.
Het bestuur concludeerde dankbaar
dat er de afgelopen twee jaar veel is
gebeurd. Zo is er goed beleid geformuleerd met betrekking tot onze eerste
doelstelling: ‘Het ondersteunen en
begeleiden van personen die zich
voorbereiden op het ambt van predikant van de Protestantse Kerk in
Nederland en het meewerken aan een
goede uitoefening van dit ambt.’ Ook
heeft Ruimzicht zich positief weten te
profileren naar diverse gelieerde
organisaties en in diverse media en is
de samenwerking met de Protestantse
Kerk in Nederland en de Protestantse
Theologische Universiteit concreet
gemaakt. We constateerden tevreden
dat de convivia floreren en dat Florida
de Kok zich met verve heeft ontpopt
als convivium-pastor. Over de Aktie
Late Roepingen gaan we ons nader
bezinnen omdat er behoefte is aan
een hernieuwde v isie op de A LR
gezien de ontwikkelingen binnen de
kerk en de huidige kabinetsplannen.
Anne Weiland heeft nieuw beleid
weten te formuleren voor Ruimzicht
dat nu volop in de uitvoerende fase
zit. Met dynamische projecten als het
internationaal convivium, netwerk
oud-bewoners en het coachingsproject voor predikanten kunnen we de
komende jaren wel even toe.

Even slikken was de teleurstelling dat
de koop van het prachtige pand aan
de Martinikerkhof toch niet door kon
gaan. Er bleek een forse financiële
claim op het pand te liggen van een
studentenvereniging en het is de verkoper niet gelukt die claim er af te
krijgen. Vandaar dat we van de koop
van dit pand hebben af moeten zien.
De zoektocht naar een geschikt pand
voor het internationaal convivium
gaat verder.
Toen kwam op deze zonnige dag in
Groningen het afscheidsmoment.
Want we namen die middag afscheid
van twee mensen: onze penningmeester Willem Oomkes en staflid beleidsontwikkeling Anne Weiland.
Anne haar eerste taak zat erop. Ze
heeft nieuw beleid ontwikkeld in de
afgelopen twee jaren die we als ‘experimenteel’ beschouwden. Experiment
zeer geslaagd en daarom namen
we dankbaar afscheid van haar. Een
definitief afscheid is het echter niet,

want we hebben Anne op projectbasis
gecontracteerd om de uitvoering van
het coachingsproject van predikanten ter hand te nemen en zo met
Ruimzicht verbonden te blijven. We
wensen haar daar veel succes bij!
Willem Oomkes besloot na 6 intensieve bestuursjaren dat het tijd werd
om te stoppen als penningmeester.
Staf en bestuur bedankten hem ieder
voor zijn tomeloze inzet en prezen
zijn deskundigheid. Als Willem wat
ging zeggen in het bestuur dan duurde het even voordat hij zijn punt
gemaakt had, maar wat hij zei was
altijd ‘to the point’ en ter zake doend.
We zullen Willem erg missen als
bestuurslid. Vanaf deze plaats wil ik
hem namens Ruimzicht nogmaals
van harte danken voor zijn inzet en
hem Gods zegen toewensen voor de
toekomst.
De zoektocht naar een nieuwe penningmeester is in volle gang gezet en
het lijkt erop dat we iemand gevonden

hebben. Ik hoop dat we een nieuwe
penningmeester in het volgende
Ruimzichtblad kunnen presenteren.
Het verheugt me alles overziend te
kunnen zeggen dat Ruimzicht er
goed voor staat. De boom met stevige
wortels in het verleden bloeit en heeft
prachtige bloesemtakken naar de toekomst. De Groningse zon straalde en
gaf groeikracht.
Met ruimhartige groet,
Ds. Dick H.J. Steenks, voorzitter
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Bestuursleden gezocht
Stichting Ruimzicht is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Dit is waar Ruimzicht
voor staat: dat studenten de mogelijkheid krijgen om in een convivium te wonen.
Dat ‘Late Roepingen’ de kans krijgen om predikant te worden. Dat huidige predikanten ondersteund worden bij de goede uitoefening van hun ambt. Wilt u
Ruimzicht verder laten groeien en bloeien? Zou u iets (terug) willen doen voor
Ruimzicht en heeft u een bepaalde bestuurlijke deskundigheid?
Dan bent u misschien bereid zich vrijwillig in te zetten voor onze stichting en
als nieuw bestuurslid de doelstellingen van Ruimzicht in concreet beleid om
te zetten. In dat geval horen wij graag van u!

Bestuursleden van Ruimzicht denken mee en nemen beslissingen rondom
beleid, financiën, onroerend goed, personeel en nieuw ontwikkelde projecten.
Het bestuur vergadert één keer per twee maanden op een maandagmiddag in
het kantoor van Ruimzicht in Utrecht en in de maand juni hebben we een
beraadsdag (inclusief diner) op locatie.

Anne Weiland: ‘mijn wens is dat Ruimzicht initiatieven voor predikanten
blijft ontplooien en uitvoeren. Samen met anderen.’

Willem Oomkes: ‘Dat Ruimzicht zich mag blijven inzetten voor de wereldwijde Ecclesia’.

U kunt meer informatie krijgen en/of uw bereidheid kenbaar maken bij de
voorzitter van de Stichting Ruimzicht, ds. Dick Steenks, tel.nr. 033 286 74 73
of mail d.steenks@kpnmail.nl

Boerderij Ruimzicht in Oldelamer

Een bijzondere locatie met een bijzonder verhaal
Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt
door een lovend artikel over een aantal nieuwe appartementen aan de
Kerkeweg 20 in Oldelamer. Ik ging op
bezoek bij Tryntsje en Auke Kroon
dijk, de eigenaars en beheerders van
de boerderij en de bouwers van het
nieuwe gebouw. Kerkeweg 20 is een
locatie waar oud- bewoners van de
convivia, oud-bestuursleden (waaronder ik) en medewerkers van Ruimzicht
hele bijzondere herinneringen aan
bewaren. Het hele complex was door

eerdere eigenaars aan ons geschonken. Het bestuur, conviviumbewoners
en oud Ruimzichtenaren beleefden er
hele goede dagen en weken. Er werd
gestudeerd, huis-weekends gehouden
feesten gevierd en vakanties doorgebracht. Na een aantal jaren bleek dat
het op langere termijn exploiteren
van de bijzondere boerderij met het
erf, niet goed in te passen was in de
activiteiten van Ruimzicht, er werd
aan verkoop gedacht. Toen Tryntsje
Kroondijk en haar broer Halbe, hij

heeft een verstandelijke beperking,
op een keer, eigenlijk alleen maar
nieuwsgierig, rond de boerderij liepen en ze naar binnen gluurden, zei
Halbe: “Hier zou ik wel willen wonen”.
Die opmerking maakte iets los bij
Tryntsje, het werd het begin van een
nieuwe uitdaging in haar leven.
Achteraf duidt zij het als een “late
roeping”. De geboorte van haar eerste
kind, het moeder worden, had bij
haar wakker gemaakt dat ze in haar
leven andere wegen wilde gaan. Zo
begon ze aan de uitdaging om een
kleinschalige woon- en leef voorziening te bouwen voor mensen met een
verstandelijke beperking. Zij deelde
haar droom met haar broer Auke en
het werd een passie van beide. Op
1 januari 2012 werd de woonvoor
ziening geopend en namen de eerste
bewoners hun intrek. Van de oude
boerderij moest een groot deel worden gesloopt, maar het voorhuis bleef
v rijwel in oorspronkelijke staat
bewaard, inclusief de grote kelder.
In dit deel van het gebouw is een voorziening voor gasten gerealiseerd.
Er zijn 2 prachtige kamers ingericht
voor “Bed en Breakfast”, in Friesland
noemen wij dat “Bed en Brochje”.
Aan de tafel in de boerderij vertellen
Tryntsje en Auke over de lange weg
die zij moesten afleggen sinds die eer-

ste kennismaking met de boerderij.
Er moesten veel moeilijkheden worden overwonnen en nog is niet alles
rond. Met dankbaarheid denken zij
terug aan de steun die zij ontvingen
van het bestuur van Ruimzicht en aan
de hulp die Christiaan Rensink en
Ella Mulder boden bij de afhandeling
van de verkoop en overdracht van het
complex: “het gaf ons een voorsprong
in de onderhandelingen met de bank”.
Zij ontvouwen voor mij hun plannen
om Boerderij Ruimzicht uit te bouwen
tot een rust-, recreatie-, en studie
locatie voor kleine groepen en individuele gasten. Een belangrijk aspect is
daarbij om gasten en bewoners van de
zorgboerderij met elkaar in contact te
brengen. Zij hopen dat oud-bewoners
van de convivia, oud-bestuursleden
en ieder die met bijzondere gevoelens
terugdenkt aan die merkwaardige,
bijzondere boerderij aan de Kerkeweg
20 in Oldelamer de website eens gaat
bezoeken om kennis te nemen van de
mogelijkheden die nu worden geboden.
De contactgegevens zijn: Boerderij
Ruimzicht Kerkeweg 20 8486 GE
Oldelamer, tel 0516453500, de website
www.Ruimzichtwonen.nl.
Het was heel bijzonder om weer even
terug te zijn in Oldelamer.
Johan Heegsma
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Oud-bewoner in beeld
PERSONALIA
Naam | Fabian Keijzer
Leeftijd | 29
Woonplaats | Montpellier (France)
Burgerlijke staat | ongehuwd
Gevolgde studie | rechten (2001-2007),
theologie (2012-heden)
Huidige functie | student aan de Faculté
Libre de Théologie
Convivium | Moeshoes 2006-2007
Emailadres | f.e.keijzer@xs4all.nl

Ben je rijk?
Tot voor kort, toen ik nog advocaat was
met een eigen appartement, had ik een
luxe keuken, van alle gemakken voorzien. Nu ik in Montpellier theologie
studeer, deel ik weer een keuken met
24 huisgenootjes en is mijn keukenuitrusting beperkt, minimalistisch zelfs.
Toch kook ik nu vaker en met meer
plezier, alleen al omdat deze keuken
veel gezelliger is. Maar om de vraag in
algemene zin te beantwoorden: als je
datgene kunt doen wat je echt graag
wilt doen – ja, dan ben je rijk!

Wat is je lijfspreuk?
Ah, er zijn veel spreuken waar ik zeer
aan gehecht ben. Onlangs ontdekte ik:
“EARTH without ART is just EH”. Mooi,
maar dat is niet echt een lijfspreuk...
Mijn oud-conviviumbewoners zullen
ongetwijfeld zeggen dat “een dag zonder toetje is een dag niet geleefd” mijn
lijfspreuk is.

Waar zou je je laatste geld
aan uitgeven?
Hier in Frankrijk is dat niet moeilijk:
met mijn laatste geld zou ik eend gaan
eten. En daarna een dessert, uiteraard.

Waar kun je wakker van liggen?
Goede of intensieve gesprekken kunnen nog lang nagalmen in mijn hoofd,
ook al is het inmiddels uren later.
Verder lig ik altijd wakker na de eerste
hockeywedstrijd van het seizoen; ik
ren dan de hele nacht met mijn stick
door de hockeywei.

Waar heb je een hekel aan?
Oncollegiaal gedrag, of het nu binnen
of buiten een werksituatie is. My very
red button.

Wat inspireert je?
Nu ik net een paar weken in Frankrijk
ben, realiseer ik me hoezeer inspiratie verbonden is met je moedertaal. Ik
mis hier bijvoorbeeld het Liedboek, de
teksten van Willem Barnard en Jan

Wit, kostbare teksten die me bijna
altijd kunnen ontroeren. Het leek me
te zot om het Liedboek mee te nemen
naar Frankrijk, maar daar heb ik nou
spijt van. Ook films zijn vaak een
inspiratiebron; en last but not least
mijn vrienden en vriendinnen, dichtbij en ver weg.

Je mag kiezen: geloof, hoop,
liefde. Welke van de drie?
Hoop vind ik veruit de meest intrigerende. Waar hopen we op? Los van
de alledaagse context – ik hoop dat
morgen de zon schijnt – is het waanzinnig moeilijk en boeiend om daar
antwoorden voor te zoeken. Een hulpmiddel kan zijn om het begrip af te
zetten tegen het tegendeel: hoop
krijgt kleur als je het afzet tegen
wanhoop. Nu ik dit zeg, denk ik: is dat
zo? Of is wanhoop simpelweg ook een
vorm van hoop? Ik denk vaak aan het
gedichtje van Reve. Daarin klinken
overigens geloof, hoop én liefde door:
“Eigenlijk geloof ik niets / en twijfel
ik aan alles, zelfs aan U. / Maar soms,
wanneer ik denk dat Gij waarachtig
leeft, / dan denk ik, dat Gij liefde
zijt, en eenzaam, / en dat, in zelfde
wanhoop, Gij mij zoekt / zoals ik U.”

EN NU OVER HET
CONVIVIUM…
Wat heeft jou destijds voor
een convivium doen kiezen?
Ik kende Pakhuis Londen al (waarvan
wij ooit Charles, het moddervette
konijn, gebrast hebben maar dat
terzijde...). Op het GSp, Groninger
st udentenplat for m voor levens 
beschouwing hoorde ik dat er een
nieuw convivium werd opgericht in
een voormalig klooster.

Wat maakte het convivium
bijzonder?
Mijn medebewoners, onze kat Ukkie,
ons konijn (impulsaankoop bij de
bouwmarkt), broeder Paul op zolder...

En de plek! Wie woont er nu midden
in de stad in een voormalig klooster
met grote tuin en vuurplaats? En wie
wordt er op woensdagochtend wakker
omdat er in het spiritueel centrum
beneden een Sacred Dance-sessie is?

Wat heeft het wonen in het
convivium jou opgeleverd?
Mijn tijd in het convivium was een
sleuteljaar van blijvende invloed.
Tot op vandaag profiteer ik van de
openheid, het zelfvertrouwen, het
aanpassingsvermogen en andere
eigenschappen die ik in het Moeshoes
heb kunnen ontwikkelen. Ik ontken
overigens dat het convivium uitsluitend positieve invloed heeft gehad.
Het regelmatig drinken van wijn
is wellicht nog goed te praten met
een beroep op de Heilige Schrift
(1 Timotheüs 5:23), maar het eten van
diepvriespizza’s... nee, daar is geen

excuus voor, dat is toch echt een verderfelijke zonde.

Welke boodschap zou je
mee wil geven aan huidige
conviviumbewoners?
Rozendaal (bij Arnhem) heeft een lief
kerkje met een wandschildering met
onder meer de tekst: “Ga heen en doe
desgelijks”. Prachtig. Voor in het
convivium zou ik een andere tekst
voorstellen, die aan deze missie voorafgaat. Want in dit blad las ik ooit dat
een illustere Ruimzicht-predikant het
evangelie in twee zinnen samenvatte:
“Je mag er zijn. Er wordt iets van je
verwacht.” Voor zulke spreuken is een
tegeltje lachwekkend klein, dan heb
je echt een f linke wandschildering
nodig. Minstens.
Florida de Kok

WRITING ON THE WALL…
aangetroffen op de keukendeur in Villa Spina Rosa
Zeven redenen voor een goed humeur:
opgehouden met diëten
uren in de zon gezeten
rekeningen weggesmeten
kilo’s zoete drop gegeten
weer niet door een hond gebeten
de buurman achterna gezeten
luid geslaakte liefdeskreten
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Personalia
Geboorteberichten:
17 mei 2012: Antoine Johannes zoon van
Hendrik Moons en Hanne Boendermaker
10 juni 2012: Simon Jan Felix zoon van
Rutger en Mary-Anne OolbekkingDupuis
13 juli 2012: Eline Nynke dochter van
Geke en Pepijn de Vries-den Otter
22 september 2012: Dagmar dochter
va n Hen k- Ja n de Boer en Nel ly
Swijnenburg

Inauguraties:
24 september 2012 – Villa Spina Rosa:
Beatrijs Koet, Marije Verhagen, Aafje
de Roest, Ramon Goosen
13 november 2012 – Doedoleith: Esther
de Zeeuw, Anamika Wilbrink, Robbert
Boukema, Pien Luth

Overleden:
Ds. P.J. Eekhout (Nieuw Ruimzicht
1973/1974) 10-05-2012 te Den Haag
Ds. J.J. Ruitenberg (Nieuw Ruimzicht
1963/1965) 21-06-2012 te Maarn
Ds. S. de Roest (Ruimzicht 1937/1941)
26-06-2012 te Nijverdal

Bevestiging en Intrede:
9 september 2012: mevr. A.M.D. van
Briemen in de Wijkgemeente Centrum
van de Prot. Gemeente Boskoop

Huwelijken:
31 augustus 2012: Rina van Marle en
Willem Jan van Rootselaar

Gekomen in:
Pakhuis London: Jelle van Riezen,

Marieke van Lingen, Johanneke Helbig
Doedoleith: Anamika Wilbrink, Esther
de Zeeuw
De Stadhouder: Jonathan van der Kamp
Moeshoes: Alexandra Matz, Hèlen van
den Broek, Robert-Jan Mensink
Vertrokken uit:
Pakhuis London: Annelies Brands,
David Laan, Esther van der Heide,
Jelle Faber
Doedoleith: Esther van der Lugt,
Jessica Remmerts
De Stadhouder: Jan-Jaap Bakker
Moeshoes: Lu k a s Koet, F loor t je
Verhoek, Maurits Silvis
De Hooge Stoep: Dido van den Bersse
laar, Jasper Schonewille, Sofie de Wilde,
Otillia Kasbergen, Lumara van Diermen

Het Keuken Blok
Voorgerecht

Nacho’s uit de oven Genoeg voor een heel convivium

Wie thuis eens lekker wil uitpakken, maar gewoon de tijd niet ziet om een uitgebreid voorgerecht klaar te maken, let goed op. Dit
gerecht is heel makkelijk te bereiden en valt bij de meesten goed in de smaak, al moet je niet bang zijn om vieze vingers te krijgen!

Ingrediënten:

Raad van Toezicht
Mw. K. Tulner, voorzitter
Drs. A. den Hertog, secretaris
Mr. H.J. de Boer
Ds. J.J.F. van Melle
Ds P. Verhoeff, namens synode P.K.N.
Staf
Mw. ds. F.A.H.A. de Kok,
convivium-pastor
Mw. P.J.M. Mulder,
chef de bureau
Mw. H.W. Verschoor,
administratie
Centraal adres
Cornelis Houtmanstraat 2,
3572 LV Utrecht
Telefoon (030) 254 02 48
Fax (030) 254 02 96
E-mail: info@ruimzicht.nl

Nachochips (naturel)
Geraspte kaas
Crème fraiche
Chilisaus
Bosuitjes

Verwarm de oven voor op 200°C. Zoek een groot bord dat je in de oven kunt zetten, en leg hier een laagje nachochips op. Besprenkel
deze met wat drupjes chilisaus, wat klodders crème fraiche, een handje gesnipperde bosuitjes en strooi er als laatst een laagje
kaas overheen. Bedek deze laag met nog een laag nachochips en ook deze laag bedek je met chilisaus, crème fraiche, bosuitjes en
kaas. Mocht je het nodig vinden dan kun je nog een extra laag maken, maar in principe is dit genoeg. Zet het bord 10 minuutjes in
de voorverwarmde oven (Let op! Het bord wordt heet!) en voilà, je gasten kunnen zich tegoed doen aan dit gerecht. Het is lekker
om te serveren met wat dipsaus zoals bijvoorbeeld guacamole. Heb je dit niet in huis? Vrees niet, als je wat van je crème fraiche
mengt met wat chilisaus (verhouding naar eigen smaak) dan heb je een heerlijke dipsaus. Eet smakelijk!
Variatietip: je kunt gerust gaan experimenteren met extra ingrediënten, denk hierbij bijvoorbeeld aan paprika, ui, jalapenopepers
of tomaat, bedenk het zelf en maak er wat moois van!
Jelle Faber, Pakhuis London

’s voor dat… Maar bij mijn weten hebben we nog nooit een bewoner aan het
zwaard verloren, zelf heb ik het ritueel
ook ondergaan én overleefd.
Tussen de inauguraties door staat het
zwaard veilig opgeborgen op mijn
kamer op kantoor. Behalve die ene
keer, de bewoners van Doedoleith
grepen direct hun kans. En ik maar
mailen: jongens, doe voorzichtig,
het is een steekwapen, geen rare dingen doen. Als antwoord kreeg ik een
foto van ‘Joris die zijn jonkvrouwe
verdedigt tegen de draak’. Tja.
Het verhaal gaat dat de vroegere predikant-directeur ooit door de politie
is aangehouden terwijl hij het zwaard
achterop zijn motor vervoerde. Wat
meneer dacht te gaan doen met dit
object? Sindsdien ben ik uiterst voorzichtig. Niet vervoeren in de trein,
laat staan op de motor en uitsluitend
in de achterbak van de auto. Maar volgens de directeur van de Bond van
Nederlandse Predikanten, die behalve

Postbank (ING) 9002
Bank 6963 61 418 (ING Amsterdam)
DE CONVIVIA
‘De Hooge Stoep’ te Amsterdam
16 bewoners
‘Pakhuis London’ te Groningen
12 bewoners
‘Moeshoes’ te Groningen
8 bewoners

Het zwaard
Ruimzicht kent heel opmerkelijke tradities. Van sommige zou ik wel eens
willen weten waar ze vandaan komen
en hoe lang ze al in gebruik zijn. Neem
nou het zwaard. In een aantal convivia
wordt het zwaard gebruikt tijdens de
inauguratie. Zodra de nieuwe bewoner
zijn gelofte heeft afgelegd, moet hij op
de knieën en wordt hij door de pontifex
‘geridderd’. Tik, tik, tik. Rechter
schouder, linkerschouder en weer
rechts. Het ritueel is voltooid en ik – als
vertegenwoordiger van Ruimzicht –
haal opgelucht adem. Want stel je toch

Bestuur
Ds. D.H.J. Steenks, voorzitter
Ds. L.J.Th. Heuvelman, secretaris
Vacature, penningmeester
Mw. ds. J.S. Dondorp
Mw. J.F. Folkertsma
dhr. W.A. Roskam
Ds. H.J. Oortgiesen
Mw. ds. E.M. Post

‘Doedoleith’ te Leiden
9 bewoners
‘Tout Passe’ te Utrecht
12 bewoners
‘Villa Spina Rosa’ te Utrecht
11 bewoners
‘Akapella’ te Utrecht
15 bewoners

predikant ook jurist is (en met wie wij
het pand delen), is zelfs dat een overtreding.
Gevaarlijke stichting dus, dat Ruim
zicht, en schender der wet bovendien.
Daar vertrouw je dan je jongeren aan
toe…Nu maar hopen dat er geen oplettende rechercheur onder de lezers zit.
Andere lezers zijn van harte welkom
om te reageren, met verhalen of foto’s.
Wie weet kom ik zo achter ‘het
geheim van het zwaard’.

‘De Stadhouder’ te Utrecht
9 bewoners

Florida de Kok
Nog 348 dagen te gaan…..

