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Het beloofde ’s ochtends al een mooie 
dag te worden: de zon scheen en de 
omgeving van leerhotel Het Klooster 
was prachtig. Bij binnenkomst in het 
indrukwekkende gebouw bracht een 
muzikaal trio (Lukas en Beatrijs Koet 
en Aafje de Roest) klassieke muziek 
ten gehore, en werden we welkom 
geheten door de ds. Florida de Kok. Na 
het omhangen van een naamkaartje 
werd er thee en koffie gedronken in 
de zonovergoten binnentuin – met 
fontein – en al snel werd iedereen ver-
wacht in de kloosterzaal, waar Florida 
de aanwezigen welkom heette. Ds. 
Hans van der Heiden, lid van de lus-
trumcommissie, leidde het thema in: 
‘Hoofd in de wolken, voeten op aarde, 
toegewijd leven’. Hij vroeg zich af of 
dè Ruimzichtenaar bestaat, en kwam 
tot de conclusie dat dit zo is: de 
Ruimzichtenaar loopt met zijn hoofd 
in de wolken, maar staat met zijn voe-
ten op aarde. Hoe dit in de praktijk 
vorm kreeg, werd in de loop van de 
dag steeds duidelijker. 

Hierna kwam Voxtet op het podium: 
een ensemble van acht amateur-voca-
listen van wie er twee in een convivi-
um gewoond hebben. Zij zongen 
psalm 122 in de berijming van 
Sweelinck en de spiritual ‘When 
Israel was in Egypt land’. Heel erg 
mooi, het publiek zat ademloos te 
luisteren. Daarna werd natuurlijk het 
conviviumlied gezongen, waarbij nog 
eens opviel dat niemand precies de 
wijs weet. Behalve een paar oudge-
dienden, die luidkeels de aanwezige 
studenten overstemden. 
Om half 1 was het tijd voor het lunch-
buffet, met allerlei heerlijkheden: 
soep, saucijzenbroodjes, pizza, smoot-
hies. Ook nu mochten we weer genie-
ten van de prachtige binnentuin van 
het klooster, en was er alle tijd voor 
ontmoetingen met Ruimzichtenaren 
van alle generaties. 

Om twee uur begon het middagpro-
gramma, met lezingen van Désanne 
van Brederode en Inger van Nes. 
Désanne van Bredero, schrijfster, 
vroeg zich af of het wel kon: met je 
hoofd in de wolken en je voeten op de 
aarde. Volgens haar had deze klassieke 
tweedeling een derde partij nodig: het 
hart. Drie partijen, naar de goddelijke 
drie-eenheid. Verder ging ze in op de 

aanhef ‘geachte aanwezigen’. Wanneer 
ben je ergens echt aanwezig? Het is 
moeilijk samen te vatten waar haar 
lezing over ging, maar iemand zei 
later: ‘ze sleepte me helemaal mee’, en 
inderdaad, het boeide van begin tot 
eind en zorgde in elk geval voor 
genoeg gespreksstof. Inger van Nes, 
één van de initiatiefnemers van de 
Vluchtkerk in Amsterdam, legde uit 
hoe zij betrokken werd bij het lot van 
uitgeprocedeerde asielzoekers en hoe 
de Vluchtkerk haar pad kruiste. Ze 
vertelde over de hulp van sociale 
media: zodra op Facebook en Twitter 
stond dat de bewoners van de vlucht-
kerk dekens en eten nodig hadden, 
stroomden de hulpgoederen binnen. 
En ze droeg een ontroerend verhaal 
voor, waarin ze iedereen bedankte die 
iets had betekend: van de toevallige 
voorbijganger tot de vaste vrijwilli-
gers, van de asielzoekers tot PvdA’er 
Freek Salm, overigens ook aanwezig. 
Al met al vulden deze twee lezingen 
elkaar goed aan: de eerste was meer 
filosofisch en beschouwend, de twee-
de praktisch, met de voeten op aarde. 
Zo bleek maar weer dat deze twee 
(hoofd in de wolken, voeten op aarde) 
elkaar niet uitsluiten. 

Op deze dag werd ook Huisje Boekje 
Feestje! gepresenteerd, het netwerk 
voor oud-bewoners. Mocht je hierin 
geïnteresseerd zijn: 14 november is de 
eerste bijeenkomst. Na een hapje en 
drankje vervolgde het programma 
met cabaret en het nemen van een 
groepsfoto. Daarna was er een viering 
in de kloosterzaal, natuurlijk onder 
leiding van onze Ruimzicht-dominee. 
Ook hier klopte alles: de muziek was 
prachtig, de schriftlezing vlekkeloos, 
en Florida kon kort maar krachtig 
haar publiek iets meegeven over de 
toewijding van Prediker. 

Het avondprogramma opende met 
een grandioos buffet in een erg gezel-
lige setting. Als u er niet was: jammer 
dat u dit gemist heeft. Het kon niet 
op: er was zelfs een toetjesbuffet. 
Gelukkig was er later op de avond, op 
het feest, gelegenheid om de calorie-
en weer te verbranden. Met medewer-
king van DJ Han Bosman (aanrader!) 
en een heleboel leuke en lieve men-
sen werd het een mieters feest en een 
onvergetelijke lustrumdag. 

Marjolein Oskam, oud-bewoner convi-
vium Villa Spina Rosa.
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 Ruimzicht gaat met de tijd mee: vind en  ons op Facebook

‘Een lustrum vol toewijding’
Verslag van het 29e lustrum van Stichting Ruimzicht op zaterdag 28 september 2013

Bij dit blad een nieuwe convivium-
brochure.

Misschien kent u iemand die geïnte-
resseerd is…?

Graag doorgeven!
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Erik Idema en Nicoline Reijmerink van vocaal ensemble Voxtet helpen een 
handje bij het zingen van het conviviumlied/Ruimzichtlied

‘Bestaat dé Ruimzichtenaar?’. Inleiding op het thema door ds. Hans van der 
Heiden
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Toegewijde (en kritische) aandacht hoort bij de 
Ruimzichtenaar

In gesprek met de sprekers

Lezing uit Prediker: ‘Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet’ 

Een mooie dagVrolijk weerzien

De oudste aanwezige Ruimzichtenaar 
ontsteekt de Paaskaars

‘Weet je nog…?’.  Tussendoor wordt er 
veel bijgepraat.

De beide sprekers: Inger van Nes (l) 
en Désanne van Brederode

De kerkdienst: mooie entourage, 
mooie muziek

Fotoimpressie van het lustrum van Ruimzicht
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Van de voorzitter
Ook dit jaar gingen de benen van de 
bestuursleden weer op tafel om te 
brainstormen over het beleid van 
Stichting Ruimzicht. Deze beraads-
dag vindt altijd plaats in één van de 
steden waar we een convivium heb-
ben, zodat we het beraad kunnen 
combineren met een bezoek aan het 
convivium. 
We kwamen ditmaal bijeen in de 
Torenkamer van het Utrechtse 
Academiegebouw. Het uitzicht over de 
prachtige stad gaf eigenlijk precies 
weer wat we gingen doen: vergezich-
ten zoeken voor Ruimzicht. En dan 
met name op financieel gebied. De 
vraag waar we ons over bogen was: 
waar wil de stichting in investeren 
en waar moet de stichting financieel 
gezien over vijf a tien jaar staan? We 
spraken af dat onze beraadslagingen 
verwerkt zouden worden tot een con-
cept-v ijf jarenbegrot ing.  A l  het 
Ruimzichtwerk legden we langs de 
financiële meetlat aan de hand van de 
vraag: ‘hebben onze doelen toe -
komst?’ Gezamenlijk deelden we de 
overtuiging dat de stichting zeker toe-
komst heeft in het streven naar 
gemeenschap, vorming en ondersteu-
ning. Ruimzicht probeert op haar 
manier een bijdrage te leveren aan 
(christelijke) identiteitsvorming het-
geen ons in ziens een toegevoegde 
waarde heeft voor kerk en samenle-
ving. Die conclusie leidde tot de con-
statering dat een gemiddelde mini-
male groei van ons vermogen met 2 
procent (bezien over vijf jaar) wense-
lijk is; om zo het vergezicht van 
Ruimzicht veilig te stellen en een zo 
groot mogelijke groep studenten en 
(aankomende) predikanten te kunnen 
helpen. Een punt van zorg is de 
beperkte bijdrage van ‘levend geld’. 
Ruimzicht ontvangt elk jaar minder 
aan giften vanuit de Ruimzichtcollecte. 
Hoe kunnen we dat ten goede keren?
Dankbaar constateerden we dat de 
convivia floreren. De convivium-pas-
tor durfde zelfs de stelling aan dat “de 
‘opbrengst’ van de convivia ‘mense-
lijk kapitaal’ is en geldelijk verlies 
rechtvaardigt”. De fronsende wenk-
brauwen van de penningmeester 
spraken daarbij boekdelen…

Na de ochtendsessie gingen we te voet 
richting convivium Villa Spina Rosa. 
Dat we daarbij het voormalige Villa 
Aurora passeerden paste mooi in het 
historische plaatje, aangezien Villa 
Spina Rosa de opvolger is van Villa 
Aurora. Voor mij als oud-bewoner van 
Aurora was het een grote verrassing 
te ontdekken dat er nog steeds 
authentieke elementen aan het  
pand waren te bespeuren die getui-
gen van het conviviale verleden van 
Aurostraat 13… 
De studenten van VSR ontvingen ons 
allerhartelijkst en op z’n Ruimzichts 
met een heerlijke middagmaaltijd. Na 
een rondleiding door het pand sloten 
we de gezellige ontmoeting af.

Terug in de Torenkamer beraadslaag-
den we over de Aktie Late Roepingen. 
We bespraken een notitie waarin o.a. 
stond: ‘Opvallend is de recente inte-
resse van jonge mensen voor het 
Fonds Aktie Late Roepingen. Het gaat 
om personen van rond de 25 jaar die 
na een afgeronde studie toch beslui-
ten om theologie te gaan studeren. 
Een hoog collegegeld, geen recht op 
studiefinanciering en zonder (vast) 
werk doet hen zoeken naar financiële 
ondersteuning. De cr iter ia van 
Ruimzicht (ALR begint pas bij 27 jaar) 
verhinderen die ondersteuning, al 
dringt zich wel de vraag op of niet ook 
deze groep ondersteuning verdient. 
Bij onze gedachtebepaling over Aktie 
Late Roepingen moeten we ook de 
aanbeveling van de Raad van Toezicht 
meenemen in de laatstgehouden ver-
gadering met het bestuur. De Raad 
van Toezicht  beklemtoonde niet 
alleen het belang van de Aktie Late 
Roepingen maar drong ook aan op 
bredere bekendheid ervan. Juist dat 
belang en de bredere bekendheid is 
precies waar we het vandaag over 
moeten hebben.’
En dat gebeurde dus ook. We inventa-
riseerden de veranderende behoefte 

aan ondersteuning en de gewenste 
aanpassingen van de criteria. Dit 
wordt dus nog vervolgd. 
Nadat we de benen van de tafel had-
den gehaald, togen we naar een goed 
restaurant om daar het glas met 
elkaar te heffen op de toekomst van 
Ruimzicht. Tijdens het diner namen 
we afscheid van bestuurslid ds. Sara 
Dondorp, die het besturen van 
Ruimzicht steeds moeilijker wist te 
combineren met haar werk, mede 
door de grote afstand tussen Ter Apel, 
waar ze de pastorie bewoont, en 
Utrecht. Op ludieke wijze zwaaiden 
we Sara uit en dankten haar voor 
haar bestuurlijke collegialiteit. Ook 
vanaf deze plaats wil ik haar namens 
Stichting Ruimzicht nogmaals van 
harte danken voor haar inzet en haar 
Gods zegen toewensen voor de toe-
komst. Tegelijk heetten we ds. Peter 
Verhoeff welkom als nieuw lid van 
het bestuur. Aangezien zijn periode 
als synodepreses erop zat, verliet hij 
ook de Raad van Toezicht waarin hij 
namens de synode van de Protestantse 
Kerk in Nederland zitting had. Zijn 
uitspraak bij zijn afscheid: ‘als ik ooit 
nog iets kan doen voor Ruimzicht…’ 
namen we terstond ter harte en vroe-

gen hem bestuurslid te worden. We 
wensen ds. Verhoef f een goede 
bestuurstijd toe!

Schreef ik vorig jaar september nog 
dat we teleurgesteld waren dat we af 
moesten zien van de koop van een 
pand voor ons internationaal convi-
vium en dat de zoektocht naar een 
geschikt pand verder zou gaan, nu 
kan ik berichten dat de kogel door de 
kerk is. Dat mag u haast letterlijk 
op v at t e n :  het  I nt e r n at ion a a l 
Convivium in Groningen zal gehuis-
vest worden in een voormalig kerkge-
bouw. 

Ik ben blij te kunnen zeggen dat we 
bij en met Ruimzicht voldoende fraaie 
vergezichten hebben. Die boom met 
stevige wortels in het verleden heeft 
nog steeds bloesemtakken naar de 
toekomst. Dit ook mede door uw 
betrokkenheid die we zeer waarde-
ren. Mag ik u vragen ons met uw 
gebed en/of uw geldelijke bijdrage te 
blijven steunen? 

Met ruimhartige groet,
Ds. D.(Dick) H.J. Steenks

Ruimzicht  vestigt in Groningen een 
internationaal convivium. Het huis 
biedt plek aan 15 studenten. Ruim de 
helft is afkomstig uit het buitenland 
en volgt een eenjarige Master -
opleiding Theologie aan de Prote-
stantse Theologische Universi teit in 
Groningen. De Nederlandse bewo-
ners zijn eveneens student – niet 
noodzakelijkerwijs theologen – of 
staan aan het begin van hun loop-
baan.
Met de oprichting van het Inter-
nationale Convivium slaat Ruimzicht 
een nieuwe weg in. Onze stichting 
beheert al acht studentenhuizen, 
maar nog niet eerder betrof het een 
convivium  waar buitenlandse en 
Nederlandse studenten samenwo-
nen. Ruimzicht hoopt met dit nieu-
we huis in te spelen op de internatio-
nalisering aan de universiteiten en 
de behoefte van studenten om in 
intercultureel verband samen te 
leven.
Het Internationale Convivium wordt 
gevestigd in de voormalige Stads-
parkkerk aan de Snelliusstraat in 
Groningen. De leegstaande kerk 
krijgt met de huisvesting van studen-
ten een nieuwe en passende bestem-
ming. De verbouwing zal naar ver-
wachting begin 2014 klaar zijn, 
waarna het convivium in gebruik 
wordt genomen. Wie interesse heeft 
om in het convivium te wonen, kan 
zich aanmelden via 
www.ruimzicht.nl
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Bestuur
Ds. D.H.J. Steenks, voorzitter
Mw. J.F. Folkertsma, secretaris
R.V. van der Graaf, penningmeester
Mw. ds. J.S. Dondorp
dhr. W.A. Roskam
Ds. H.J. Oortgiesen
Mw. ds. E.M. Post 

Raad van Toezicht
Mw. K. Tulner, voorzitter
Drs. A. den Hertog, secretaris
Mr. H.J. de Boer
Ds. J.J.F. van Melle
Namens synode P.K.N. 
Mevrouw mr. M.  Engelbert-Clarenbeek               

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
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
‘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

Wie had gedacht dat ik nog eens in 
het bestuur van stichting Ruimzicht 
zou komen? Ik kende uit mijn Leidse 
tijd convivium Doedoleith van de 
feesten die er gevierd werden. Maar 

Even voorstellen…
gewoond heb ik er nooit, donateur 
van de stichting was ik niet. Toch kan 
het raar lopen.
Na mijn studie werd ik in 1994 predi-
kant in Halle, in de Achterhoek. In 
2000 verplaatste het werkterrein zich 
naar Alkmaar. En zie eens aan, na een 
paar jaar lid van de synode te zijn 
geweest werd ik in 2009 tot preses 
gekozen. Een geweldige tijd zou vol-
gen. Bij de portefeuilleverdeling die 
kort op de verkiezing in het modera-
men volgde, bleek de portefeuille 
Ruimzicht aan mij toe te vallen. Hoe 
het precies zit, weet ik niet eens, maar 
het is een vaste traditie dat een mode-
ramenlid van de Protestantse Kerk in 
de Raad van Toezicht zit. En zo kon 

het dus gebeuren dat een dominee die 
in Leiden gestudeerd had, die niets 
met Ruimzicht had toch opeens in de 
Raad van Toezicht zat.
Het smaakte evenwel naar meer, 
zowel het toezicht als het Ruimzicht. 
Naar zoveel meer dat – toen begin 
2013 het voorzitterschap van de syno-
de ophield – ik graag ja zei, toen mij 
werd gevraagd tot het bestuur van 
Ruimzicht toe te treden. Ik deed dat 
graag, omdat Ruimzicht in mijn 
optiek een heel inspirerende rol ver-
vult. De convivium-gedachte in een 
tijd waarin individualisme hoogtij 
viert. Onderzoek naar vermoeidheid 
en kracht in het predikantschap in 
een tijd dat dat ambt onder druk staat. 

Geboorteberichten:
10 juli 2013: Jochem Hendrik, zoon 
van Hester en Coen van den Brom-
Radstake
1 oktober 2013: Rosanna Maria, doch-
ter van Martijn en Johanneke van 
Marle

Overleden: 
Dr. J.J. Beumer te Haarlem (Nieuw 
Ruimzicht van 1968-1970)

Gehuwd:
31 mei 2013: Emma Rijks en Jaap 
Minnema
21 september 2013:Jessie Verhave en 
Abe Hofman
12 oktober 2013: Sofia Nap en Lennart 
Veldhuizen
16 november: Jan Geluk en Ardin 
Mourik

Inauguraties:
29 oktober 2013 Doedoleith: Maartje 
Pathuis, Irene Moor
18 november 2013 Tout Passe: Marjolein 

van Veldhuijzen, Henri van den Pol, 
Mirjam de Best, Lex van Wieren, Bina 
Chirino, Gerben Dreschler
25 november 2013 Villa Spina Rosa: 
Anouschka van Wettum, Rik van 
Berkum, Hilde Kugel, Eline van 
Lummel, A nne Kuiper,  Wouter 
Lammers
9 december 2013 De Stadhouder: 
Marleen Jellema, Paula van der Maas, 
Eeke Haanstra, Jeroen Fierens, Chris 
van Wieren

Gekomen in: 
Akapella: Wout de Groot, Oscar 
Windhorst, Saskia Sybrandi, Marloes 
Bakuwel, Elise de Bruijn
De Stadhouder: Jeroen Fierens
Villa Spina Rosa : Hilde Kugel, Eline 
van Lummel, Anne Kuiper, Wouter 
Lammers
Tout Passe: Mirjam de Best, Lex van 
Wieren,  Bina Chir ino,  Gerben 
Dreschler
Pakhuis London: Gerhard Hop, Henk 
Veldhuizen, Wil lemijn P iksen, 

Gooitske Nijboer
Moeshoes: Harmen Joppe, Chai de 
Groot, Yannic Hanekamp, Bregje 
Anna Faasse, Mariëlle Splint
De Hooge Stoep: Derk van Winden, 
Benjamin de Wilde, Mirjam van de 
Vendel, Marnix Bilderbeek, Ingeborg 
de Groot, Anouk Verburg, Hanna 
Lubbers

Vertrokken uit:
Akapella: Janine de Waal, Kirsten de 
Hoog, Melissa den Dekker, 
De Stadhouder: Thijs Sogtoen
Villa Spina Rosa: Marjolein Oskam, 
Debora van Veen, Ruben Dolmans, 
Willem Roskam
Tout Passe: Willeke Verduijn, Jos 
Verheij, Hannah Kansen, Simon Stuij, 
Leendert Sonnevelt
Pakhuis London: Safan van der 
Gaauw, Linda Westenberg, Matthijs 
Stam, Elsbeth van de Wetering
Moeshoes: Emsi Hansen, Gosse 
Hoekstra, Judith Overvliet, Naomi 
van Rijn, Bauke Groeneveld

Kortom, een eerbiedwaardige oude 
dame, deze stichting, die vaak verras-
send jonge trekken blijkt te vertonen.
Tot slot: misschien is dat verhaal over 
het voorzitterschap van de synode 
maar de helft van de verklaring. Want 
toen ik in Halle predikant was, bezocht 
ik wekelijks gemeenteleden in het zie-
kenhuis in Doetinchem. Elke keer reed 
ik daarbij langs een statig, oud gebouw 
dat op dat moment leeg stond. Prachtig, 
zoals het daar in de mist lag, tussen de 
bomen. Iemand fluisterde iets over ds 
van Dijk en Ruimzicht. Meer wist ik 
niet. Maar nu denk ik: zou het daar 
toen al begonnen zijn?

Ds. Peter Verhoeff

Het Keuken Blok

Hutspot, een gerecht met een geschiedenis
Oktober is net achter de rug en dat betekent voor de Leidse studenten en Leidenaren de viering van 3 oktober. Op 3 oktober 
1574 vlucht het Spaanse leger in paniek voor het water dat door de Hollandse dijken stroomt - een reddingsactie van de Prins 
van Oranje om Leiden te ontzetten. De stad is door het beleg volledig uitgehongerd. Een jongen sluipt de stad uit om te contro-
leren of de Spanjaarden zijn vertrokken. De Lammenschans blijkt verlaten, maar op het vuur pruttelen nog de in de haast ach-
tergelaten pannen met wortelen, uien, vlees en pastinaken. Hutspot! In de ochtend van 3 oktober trekken de Watergeuzen de 
stad binnen en brengen o.a. haring en wittebrood voor de bevolking mee. Leiden is ontzet! 
Tegenwoordig vieren we het Ontzet nog steeds 
met hutspot, maar is het bier en de kermis er 
ook bijgekomen. Hutspot hoeft natuurlijk niet 
alleen op 3 oktober gegeten te worden, maar kan 
de hele winter door.

Bereidingswijze:
Schil de aardappelen, was ze en snij ze in stukjes. 
Kook de aardappelen circa 20 minuten. Snij 
ondertussen de winterwortelen in reepjes en de 
uien in stukjes. Voeg de wortelen en uien toe aan de aardappelen samen met het blokje bouillon. Laat het nog circa 20 minuten 
koken. Giet de aardappelen en groenten af en stamp de hutspot fijn. Breng  op smaak met zout en peper. Daarnaast hoort er nog 
een lekker stukje klapstuk bij. Het lekkerst als je die 3 uur laat sudderen, maar daar kwamen wij helaas iets te laat achter.

Anamika Wilbrink, Doedoleith

Daarom volgt hier een recept voor 4 personen:
(het witte brood en haring hebben we maar weggelaten, 
omdat het in ons huis niet zo geliefd is.)

Benodigdheden:
- 1 kilo wortelen
- 1 kilo aardappelen
- 400 gram uien

- 1 blokje bouillon
- peper (naar smaak)
- zout (naar smaak)


