Jaarverslag SPE Studentenpastoraat Enschede
2017

1. Verslag Raad van Toezicht
Voor u ligt het verslag van het Studentenpastoraat Enschede over
het kalenderjaar 2017. Dit is het negende jaar waarin ds. J.W.
Bekhof–Smit als studentenpastor aan het SPE verbonden is, sinds 1
januari 2012 in vaste dienst van de PKN, en tevens het tiende jaar
dat de Raad van Toezicht operationeel is.
Er hebben zich in de verslagperiode geen mutaties in de Raad van
Toezicht voorgedaan. De samenstelling per 31 december 2017 was
dan ook de volgende:
 F. Schutte, voorzitter
 G. Krabbe, lid
 M. Tiehatten, lid.
Begin 2017 is afscheid genomen van de penningmeester mw. F.
Deelstra. Zij heeft enkele jaren de penningen bewaakt, waarvoor
haar dank verschuldigd is. Haar taak is overgenomen door mw. L.
Karbaat, zodat het bestuur per 31 december 2017 bestond uit:
 (mw.) ds. J.W. Bekhof-Smit, studentenpastor
 (mw.) L. Karbaat, penningmeester.
Zij namen vanzelfsprekend deel aan de vergaderingen van de RvT.
De raad is in de verslagperiode vier keer bijeengekomen, en wel op
23 januari, 18 april, 11 juli (brainstormbijeenkomst) en 2 oktober. In
elke reguliere vergadering kwam aan de orde:
 een evaluatie van uitgevoerde activiteiten
 de op korte termijn te starten activiteiten
 de stand van zaken met betrekking tot de financiën.
Hierop wordt in andere delen van dit verslag nader ingegaan: het
inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening.
Voorts is aandacht besteed aan de volgende zaken:
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 een benadering van Willem kardinaal Eijk over het standpunt van
de R.-k. kerk inzake samenwerking binnen het
studentenpastoraat Enschede. Reactie: geen middelen voor
beschikbaar.
 goedkeuring van jaarrekening 2016
 vaststelling van het jaarverslag 2016
 goedkeuring van de begroting 2017
 voorbereiding, uitvoering en follow-up van een
brainstormdagdeel onder leiding van ds. Wim de Jong, predikant
te Goor, uitmondend in de nota De toekomst van het
Studentenpastoraat Enschede. Deze visienota is besproken met
het breed moderamen van de classis Enschede
 de ‘erfenis’ van de geliquideerde stichting Granum
 de consequenties van Kerk 2025 voor het studentenpastoraat.
Ondanks twee synodebehandelingen blijft er onduidelijkheid
bestaan over het zgn. categoriaal pastoraat.
De raad is alle betrokkenen dankbaar voor de activiteiten die dit
jaar tot stand zijn gekomen. Geconstateerd wordt dat het aantal
studenten dat betrokken is bij de activiteiten van het SPE langzaam
toeneemt. De raad spreekt dan ook de verwachting uit dat de
betrokkenheid van studenten bij het SPE in het volgende
collegejaar verder zal toenemen.
Namens de raad,
F. Schutte, voorzitter
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Februari 2017, na lang wikken en wegen, en voor een groot deel
gedwongen door omstandigheden besluiten Janneke en ik dat het
SPE een nieuwe weg in moet gaan. Janneke, het hart en ziel van het
SPE heeft het nodig om opnieuw haar spirit te vinden voor het SPE.
Alle brainstorm sessies ten spijt, al jaren wint het SPE geen nieuwe
leden, en hoewel het heel gezellig is, missen we richting. Enigszins
aarzelend besluiten we dat we hulp van buitenaf nodig hebben.
April 2017, de RvT accepteert dat er een impuls van buitenaf nodig
is. Maar de coach voor Janneke - wat wij in eerste instantie bedacht
hadden - vinden ze geen goed idee. We zullen een gezamenlijke
sessie gaan doen, gestuurd door een predikant uit Goor. Daarin
zullen we nieuwe richting voor het SPE gaan vinden. Aanvankelijk
staan we hier ietwat sceptisch tegenover; ‘’laten we die mannen
van de RvT hun zin maar geven, we zien wel wat eruit komt’’ was
mijn letterlijke quote. Nog nooit was mijn scepsis zo misplaatst. Niet
alleen was de sessie gezellig, hij bleek ook nog eens enorm nuttig.
De gespreksleider was super in gesprekken leiden, en had veel
verstand van zaken. De mannen van de RvT, hoewel ze zichzelf
proberen weg te cijferen met het: ‘wij zijn zoveel ouder en we
kunnen ons niet inbeelden wat de jeugd denkt en voelt’, bleken echt
constructief te kunnen meedenken over oplossingen. Voor zowel
Janneke als mij was het een enorme positieve verrassing.
Natuurlijk zijn er geen blikken met oplossingen die je open kan
trekken, maar na jaren van stilstand hebben we nu eindelijk het idee
dat er weer vooruitgang in het SPE zit.
Lisanne, penningmeester SPE
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Inhoudelijk jaarverslag
Veel dingen in dit jaarverslag zullen nog hetzelfde zijn als in
voorgaande jaarverslagen. We staan stil bij de verschillende
activiteiten die hebben plaatsgehad en de werkzaamheden van de
studentenpastor. Maar in plaats van alle onderdelen apart te
benoemen zullen we meer ingaan op de gebeurtenissen die dit jaar
bijzonder maakten. Die, naast dingen die minder goed gingen, ons
verrijkten en inspireerden. Natuurlijk ontbreken de cijfers achterin
dit verslag niet. Maar achter die cijfers willen we de gebeurtenissen
vertellen. In een aantal blokken vertellen deelnemers zelf over een
activiteit. Opdat het weer gaat leven.
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2.1 Vieringen
Taizé viering
Een broedergemeenschap in Taize, een dorpje in de Bourgogne in
Frankrijk, wil vooral jongeren uitnodigen voor vieringen en
ontmoetingen. Op de UT proberen we dat in het klein na te doen. Een
viering op de UT is een korte viering van circa 45 minuten en
gebasseerd op de vieringen van broedergemeenschap in Frankrijk.
Iedere eerste woensdag van de maand vieren we Taizé, waarbij
iedereen welkom is. Er wordt gebeden en liederen gezongen.
Kenmerkend aan de muziek en de liederen is, dat ze kort zijn en vele
malen achter elkaar gezongen worden. Zo ontstaat een mediatieve en
rustgevende sfeer tijdens de viering. Voorafgaand aan de viering, is er
een mogelijkheid om deze liederen te oefenen om vierstemmig of in
canon te kunnen zingen. Bij het stiltemoment tijdens de viering kan
iedereen zich naar binnen keren. De gebeden danken voor wat is
geschonken en bidden voor wat is gewenst. Een Taizé viering geeft
iedereen een moment om het leven van alledag achter laten en te
ontspannen. We sluiten de viering met een gezamenlijke diner af.
Hierbij staan ontmoeting van bijvoorbeeld culturen en dagelijkse
uitwisseling voorop. De deelnemers waarderen de rust en ruimte voor
henzelf, het danken voor wat er is, de meditatieve sfeer, en de
ontmoeting tijdens het diner.
Tanja, regelmatige bezoekster van de vieringen

Maandelijks bezoeken tussen de tien en vijftien studenten de
viering. Het is een hechte gemeenschap geworden die haar kracht
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heeft in het onderlinge vertrouwen. De uitdaging voor de komende
tijd ligt erin om deze kracht te behouden en tegelijk voldoende
open te zijn voor nieuwe bezoekers.

2.2 Pastoraat
Pastoraat in de zin van ‘omzien naar elkaar’ ‘luisteren naar iemands
verhaal’ gebeurt in het Studentenpastoraat op veel verschillende
manieren. Het afgelopen jaar is er, in vergelijking met vorig jaar
weer iets vaker sprake geweest van individueel pastoraat. Van
studenten die alleen maar voor een gesprek komen en niet
deelnemen aan andere activiteiten. Maar ook van studenten die in
een activiteit hebben geparticipeerd en daarna nog een aantal keer
komt om opnieuw in gesprek te gaan.
Naast deze werkelijke een op een gesprekken is er volop
gelegenheid om om elkaars wel en wee te delen. Dit gebeurt dan
voorafgaand of na afloop van een activiteit of zo maar even
tussendoor in de kamer van de pastor.
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2.3 Projecten en activiteiten
2.3.1 Bezoek leefgemeenschap Casella van de zusters
Augustinessen van Sint Monica in Hilversum

Casella
Van vrijdag tot en met zondag waren we met 10 studenten naar
Casella. Casella is een religieuze leefgemeenschap waar zusters en
meelevers samenleven volgens de regel van Sint Augustinus, uit
liefde tot God. Deze gemeenschap is gericht op jongeren en heeft
een boerderij waar we konden overnachten. Tussen de vieringen
door hebben we onze eigen activiteiten gedaan, met als thema:
onderweg naar de toekomst. Als student weet je dat het
afstuderen eraan komt, maar wat komt daarna? Wat wil je, wat
past bij je, waar pas jij bij, wat zijn je kwaliteiten, wat vind je
interessant, waar krijg je energie van? Hier zijn we mee aan de
slag gegaan in het gebedsbos, met opdrachten buiten, het
bewerken van zeepstenen en door in gesprek met elkaar te gaan.
Omdat ik zelf op het punt sta om de universiteit te verlaten en aan
iets nieuws te beginnen, en nog een paar met mij, was dit een fijn
thema om mee bezig te zijn.
Dit weekend heeft me veel gebracht: rust, zelfkennis, gezelligheid
en vertrouwen in de toekomst.
Wat hebben we een fijn weekend gehad met elkaar!
Froukje, regelmatige deelneemster aan de weekenden in Casella
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2.3.2 Samenwerking met Vrijhof Cultuur
In overleg met Vrijhof Cultuur zoeken we uit het programma een of
meerdere theaterstukken die raken aan zingeving en
wereldbeschouwing. Die uitvoeringen bezoeken we gezamenlijk
vanuit het SPE en naderhand gaan we met elkaar in gesprek over
wat de voorstelling bij ons heeft opgeroepen.

George & Eran lossen wereldvrede op.
Dit was een theater drieluik gespeeld door de Nederlandse Syriër
George en de Israëlische Hollander Eran. Zij zijn elkaars beste
vrienden. Vrienden die elkaar alles durven te zeggen. Vrienden die
een ruzie niet uit de weg gaan. Met veel humor en energie
vertellen zij hun eigen ervaringen en kijk op de gevechten in het
midden oosten. We hebben alle drie delen van de trilogie in de
afgelopen jaren bezocht. Achteraf gingen we met de deelnemers
vanuit SPE nog even napraten over wat iedereen over de stukken
en onderwerpen vond.
Het waren leuke maar ook confronterende avonden die je tot
denken aanzetten.
Dennis, regelmatige deelnemer aan de cultuurbijeenkomsten
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2.3.3 Filmavond
Ook dit jaar zijn we doorgegaan met het organiseren van de
filmavonden. Allereerst zijn deze avonden gemeenschapsvormend.
Gezelligheid, omzien naar elkaar en ontspanning zijn belangrijke
ingrediënten. Daarnaast roepen sommige films allerlei gevoelens en
vragen op waarover we met elkaar in gesprek kunnen gaan. Films
en documentaires die we dit jaar hebben gezien zijn: ‘wit is ook een
kleur’ over de vraag hoe het ‘wit’ zijn van mensen hun kijk op het
leven kleurt. In ‘Boyhood’ zagen we hoe over een periode van
twaalf jaar een jongen opgroeid van kind naar volwassene en hoe
dat zijn kijk op het leven bepaalt. In ‘des Dieux et des Hommes’ zijn
we meegenomen naar een klein klooster in Algerije en hebben we
gezien hoe, omringd door het gevaar van extremisten, de
kloosterlingen hun keuze maken om met gevaar voor eigen leven in
het klooster te blijven of toch te vertrekken naar een veilige plaats.
Vooral deze laatste film heeft veel indruk gemaakt en heeft voor
een lang en laat nagesprek gezorgd.

2.3.4 Digitale Retraite
Ook dit jaar hebben we aan de hand van de site
www.ignatiaansbidden.org weer een digitale retraite gehouden.
Regelmatig kwamen we in de veertigdagentijd bijeen om samen te
spreken over de informatie die ons door bovenstaande site
dagelijks werd toegestuurd.
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2.3.5 Holy space in Virtual Reality
Samen met Arent Weevers, videokunstenaar en
studentenpredikant in Deventer hebben we het project ‘Holy Space
in Virtual Reality’. Studenten gingen aan de slag met de vraag wat
hun bijzondere ruimte was. Een plaats wellicht die voor hen
bijzonder is. Na het delen van het verhaal in woorden, maakten de
studenten een storyboard in beeld om vervolgens met een 360
graden camera de plaats ook werkelijk te filmen. Met muziek en na
montage zijn dit bijzondere filmpjes geworden.

2.3.6 Gezamenlijk bijbellezen
Net als in voorgaande jaren hebben we samen met de IFES
stafmedewerker een aantal keer samen delen uit de bijbel gelezen.
Een bijzondere ervaring voor alle deelnemers omdat er noga wat
verschil was in beleving en kennis.

2.3.7 Gedeeld verdriet
In samenwerking met Student Affairs Coaching and Counselling
hebben we een cursus ‘gedeeld verdriet’ georganiseerd. Vooraf was
er zeker bij de psychologen van SACC de gedachte dat veel
studenten hieraan zouden willen deelnemen. Dit viel tegen. Drie
deelnemers hebben deelgenomen aan de cursus. Vervolgcursussen
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zijn, hoewel aangeboden, niet georganiseerd in verband met te
weinig aanmeldingen.

2.3.8 Lezing CSV Alpha
In januari heeft de pastor namens het SPE een lezing gehouden bij
de studentenvereniging Alpha over taboes ten aanzien van
seksualiteit en alcohol. In sociëteit Flux was een flink aantal
studenten samengekomen en werd er nog lang nagepraat over het
onderwerp.

2.3.9 Activiteiten algemeen
In het algemeen kan gezegd worden dat ook nu de activiteiten die
enkel door het SPE georganiseerd worden, trouw bezocht worden
door een vast groepje studenten. Samenwerking met andere
instanties heeft er niet toe geleid dat er meer studenten verbonden
raakten bij het SPE en zich bij aansloten bij deze vaste kern.
Tegelijkertijd worden studenten soms op een spoor gezet van een
activiteit die veel indruk maakt, maar die niet georganiseerd is door
het SPE. Hier worden dan mensen mee naartoe genomen die om
verschillende redenen nooit. aanwezig zijn bij activiteiten van het
SPE. Bijvoorbeeld het bezoek aan een lezing over de vergeving van
zonden in de Islam. Doordat er tijdens een activiteit van het SPE
over gesproken is, zijn studenten geprikkeld om de lezing te
bezoeken
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Your sins are being erased! But how?
november 2017

Sheikh lezing op 5

Op de dag van het Taizégebed van november ontdekten we een
nieuwe poster op de muur naast het studentenpastoraat: ‘Your sins
are being erased! But how?’. Sheikh Said el Mokadmi zou het
uitleggen, in de Turkse moskee in Enschede. Zo’n buitenkans konden
we natuurlijk niet laten schieten, twee man en twee vrouw sterk
meldden we ons daarom vier dagen later bij de moskee.
Zonder dat we erover na hadden gedacht was dit een ideaal
gezelschap omdat we werden opgesplitst in een aparte mannen- en
vrouwengroep. Bij de vrouwen waren zo’n 40 geïnteresseerde
moslims afgekomen op de lezing. Een enthousiaste groep jonge
moslims organiseerde de lezing en wist hierbij knap de verbinding te
leggen tussen de Turkse en Marokkaanse moskee. Wel leefde de
vraag in welke taal de lezing zou worden gehouden Turks, Arabisch
of Nederlands? Maar natuurlijk was dat in het Nederlands, want dat
is wel zo internationaal.
De lezing werd gehouden in een soort leslokaal, waarvan alle
stoelen bezet waren door mannen. Ramen van de gebedsruimte
zorgden ervoor dat wij (de vrouwen) de Sheikh ook konden zien
zitten, met een microfoon en geluidsboxen was hij ook goed te
horen. Hij vertelde ons over het puntensysteem waarmee je door
Allah beoordeeld wordt: Als je zonden begaat kom je in de min,
maar met goede daden kun je je saldo weer positief maken. Hierbij
is het voornemen om goed te doen net zoveel waard als de een
goede daad zelf, als je hier maar oprecht in bent.
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Ongeveer hetzelfde geldt voor zonden: als je zegt dat je nooit
meer gaat stelen kunnen zonden vergeven worden, mits je niet
voor volgende week dinsdag nog een diefstal in je agenda hebt
staan.
De implicaties van deze rekenmethode werden geïllustreerd met
mooie verhalen waarvan er een paar voor veel andere bezoekers
al bekend waren, maar voor ons nieuw en toch goed te begrijpen
zijn. De termen die we niet kenden werden direct door de dames
om ons heen uitgelegd, waardoor we het verhaal van de Sheikh
goed konden blijven volgen. In het nagesprek konden we nog
meer vragen kwijt en bleek dat hoe groot de waarde van de lezing
voor de jongerengroep is. Omdat er maar weinig Islam-geleerden
bereikbaar zijn voor deze groep is het lastig om op een
betrouwbare manier kennis op te doen over het geloof. We zullen
hier nog vaak aan terugdenken omdat dit juist voor ons op deze
avond zo makkelijk was in de ontzettend gastvrije omgeving van
deze jongerengroep.
Monique

2.4 Beleid en organisatie
Vanuit de kerk is de studentenpastor deels verbonden met de
classis Enschede. Gezamenlijk betalen alle gemeenten van de classis
een deel van het traktement van de pastor. Anderzijds is de pastor
verbonden aan de landelijke Protestantse Kerk omdat zij daar
formeel in dienst is.
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Het contact met de classis bestaat erin dat een van de
moderamenleden verantwoordelijk is voor de band tussen pastor
en classis. In de praktijk betekent dit ten minste eenmaal per jaar
een contactmoment en indien nodig vaker. Door toezending van
het jaarverslag en jaarlijks een kort artikel over de werkzaamheden
en de situatie van het studentenpastoraat is deze lijn gewaarborgd.
Het contact met het dienstencentrum van de PKN loopt via de
medewerkers die vanuit Utrecht belast zijn met enerzijds het
studentenpastoraat anderzijds met de positie van de
studentenpastor als deel van de mobiliteitspool. Dit contact
bestond het afgelopen jaar uit enkele incidentele ontmoetingen en
het jaargesprek.
Het SPE wordt vanuit de Universiteit Twente gefaciliteerd door het
Center for Educational Support (CES). Het overleg tussen de
verschillende bewoners van het gebouw Vrijhof waar het SPE zijn
plek heeft, vindt plaats in het Vrijhofoverleg. Hierin wordt
gesproken over eventuele samenwerkingen tussen de verschillende
cultuurverenigingen.
Daarnaast vindt er ongeveer vier keer per jaar een overleg plaats
tussen alle verschillende soorten begeleiders van studenten die de
campus kent. In dit beraad zijn naast de studentenpastor onder
andere de huisarts, psycholoog, studentenpsychologen en de
fysiotherapeut vertegenwoordigd.
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2.5 Bovenplaatselijk studentenpastoraat en overige contacten
Het SPE participeert in het Landelijk Beraad Studentenpastores. Dit
beraad komt een aantal malen per jaar samen om met elkaar het
eigen lokale werk te bespreken, maar ook om te onderzoeken wat
er op landelijk niveau mogelijk is.
Dit jaar heeft de studentenpastor regelmatig contact gehad met de
studentenpastor van het International Student Chaplaincy die
werkzaam is op het ITC. Sinds januari 2010 is het ITC (Faculty of
Geo-Information Science and Earth Observation) de vijfde faculteit
van de UT geworden. Op termijn zal zij ook verhuizen van haar pand
aan de Hengelosestraat naar de campus. Van een intensievere
samenwerking is dit jaar nog geen sprake geweest.

2.6 Studie en opleiding
In deze periode heeft de pastor in het kader van der Permanente
Educatie voor predikanten de cursus ‘God in het dagelijks leven’
gevolgd. In deze cursus werd gekeken naar de reële presentie van
God in het dagelijks leven van mensen hier en nu. En hoe anders
dat is voor mensen in bijvoorbeeld Afrika. Op deze manier maakten
de deelnemers kennis met interculturele theologie en
charismatische vernieuwing.
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2.7 Administratie
De administratieve taken worden voor het grootste gedeelte door
de studentenpastor zelf verricht. Hierbij valt te denken aan het
maken van nieuwsbrieven, verslagen van bijeenkomsten, website,
en het bijhouden van de Facebookpagina. Regelmatig is er ook een
student die de pastor hierin ondersteunt.

2.8 WIS
De WIS-gespreksgroep (= Weten In SPE) komt met uitzondering van
de zomerperiode maandelijkse bijeen om een boek, hoofdstuk of
onderwerp op het snijvlak van theologie, technologie en filosofie te
bespreken. Afwisselend leidt een van de leden het gekozen
onderwerp in. De inmiddels 13 deelnemers aan deze groep zijn
doorgaans emeritus hoogleraar of vml. wetenschapper of docent
van de UT, of academicus woonachtig in Enschede. In 2017 is
aandacht besteed aan de volgende (hoofdstukken uit) boeken:
- Jan de Jongh, GOD in de kring van de goden
- Jos de Mul, De domesticatie van het noodlot
- Paul Frissen, De fatale staat
- Gerard ’t Hooft en Stefan Vandoren, Tijd in machten van tien,
tweede maal, nu i.h.b. de microkosmos
- Ad de Keyzer, Bachs grote passie, eerste maal, vervolg in 2018
- Andrew Ross Sorkin, Too big to fail
- Suzan Neiman, Verzet en rede kin tijden van nepnieuws
- Panjah Mishra, Tijd van woede.
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SPe
BATEN
7
8
9
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inkomsten door activiteiten
eigen bijdrage studenten
stichting Granum
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consumpties
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SPE ultimo
ACTIVA
Vlottende activa
Oikocrediet aandelen
ASN spaarrekening
ING
Kas

2017

2016

2015

0
31.816
1.805

0
31.700
5.831

0
16.546
22.073

-

Vorderingen
St. Granum

-

-

0

Debiteuren
St. Granum

-

-

0

€

33.620

€

37.531

€

38.619

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene bedrijfsreserve
Resultaat boekjaar

24.397
-3.171

24.528
-130

24.289
-691

Voorzieningen
Activiteitenondersteuning
Publiciteit
Website
Klooster
10-jarige lezingencyclus
Beamer

675
1.791
9.929
0

725
2.479
9.929
0

1.079
3.167
9.929
190

Fondsen
Fonds Granum

0

0

656

Crediteuren
Activiteitenondersteuning
OVD

0
0

0

0

€
gecontroleerd

33.620

7 februari 2018

€

37.531
4 januari 2017

€

38.619
19 april 2016
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