
Honderden mensen met een ‘late roeping’ konden de afgelopen anderhalve eeuw theologie studeren met geld uit het fonds van
Ruimzicht. Vandaag viert de stichting haar 150-jarig bestaan.

Utrecht

Voor wie het niet weet: wat doet stichting Ruimzicht?

Florida de Kok, predikant van Ruimzicht: ‘Ruimzicht heeft twee poten. We bieden huisvesting – convivia – met een christelijke identiteit aan
studenten in Utrecht, Groningen en Amsterdam. Daarnaast ondersteunt de stichting mensen die op latere leeftijd predikant willen worden
binnen de Protestantse Kerk, via het fonds Aktie Late Roepingen. Ook ondersteunen we predikanten door middel van coaching en begeleide
intervisie.’

Wat heeft Ruimzicht in 150 jaar tijd betekend?

‘Heel veel. Honderden predikanten binnen de PKN kregen financiële steun. En duizenden studenten hebben sinds de jaren zeventig in onze
huizen gewoond. Die ervaren daar een samenhorigheid die iets toevoegt aan hun studentenleven. Ze worden gevormd door gesprekken met
leeftijdsgenoten en houden er vriendschappen aan over voor hun leven.’

Dat klinkt als een soort studentenvereniging.

‘Het verschil is dat je elkaar in een studentenhuis van Ruimzicht van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat ziet. Samen maak je mooie dingen
mee, maar je bent niet altijd op je best. De uitdaging is dan: hoe redden we het met elkaar?’

Wie komen er in aanmerking voor studentenhuisvesting van Ruimzicht?

‘Het zijn gewone studentenhuizen, maar studenten moeten zich wel herkennen in de identiteit van Ruimzicht. Minimaal een avond per week
moet je vrij houden voor het huis. Dan eten de bewoners samen en is er een huisavond. De gesprekken gaan bijvoorbeeld over geloof of
ontwikkelingen in de wereld en hoe je daar als christen in staat.’

De andere poot van Ruimzicht is het fonds Aktie Late Roepingen. Waar komt dat fonds vandaan?

‘Dat is opgericht toen er een predikantentekort was in wat toen nog de Hervormde Kerk was. Er werd in kerken speciaal gecollecteerd voor
Ruimzicht. Mensen die op latere leeftijd predikant willen worden, hebben vaak een baan en gezin. Bij Ruimzicht kunnen ze aankloppen voor
financiële steun en begeleiding. Gecollecteerd wordt er niet meer, maar nog steeds zijn er veel trouwe donateurs die ons werk ondersteunen.’

U bent predikant bij Ruimzicht. Wat is uw taak?

‘Ik ben de pastor voor de acht studentenhuizen, inclusief het internationaal convivium in Groningen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het
toekennen van de aanvragen bij het fonds Aktie Late Roepingen en coördinator voor de coaching en begeleide intervisie.’

Vandaag wordt het 150-jarig bestaan gevierd in Zeist. Wat gaat er gebeuren?

‘Veel mensen kennen elkaar, dus ontmoeting is een belangrijk onderdeel. Verder is er een inhoudelijk programma met een lezing en cabaret; ’s
avonds is er een gala. Natuurlijk eten we ook met elkaar. Convivium betekent “tafelgezelschap”. De tafel delen is een belangrijk element van
Ruimzicht.’
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