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De organisatie
Het studentenpastoraat Enschede (SPE) is een ontmoetingsplek voor Christelijk religieus georiënteerde
studenten met als visie: ‘’het vormen van en in stand houden van een ontmoetingsplek voor studenten
die geïnteresseerd zijn in religie, wetenschap en ethiek, cultuur en samenleving, alsmede alles wat
daarmee verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.’’ Dit wordt gerealiseerd door het organiseren
van verdiepende en verbredende activiteiten georiënteerd vanuit een oecumenisch oogpunt en alle
hiermee verband houdende activiteiten.
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert het SPE een dienst in de stijl van Taizé (een Franse
kloosterorde) met voorafgaand het oefenen van de liederen en achteraf een maaltijd. De nadruk bij
deze vieringen ligt op stilte, gebed en zingen.
De studentenpastor treedt ook op als vertrouwenspersoon voor mensen die behoefte hebben aan een
individueel gesprek over geloofsgerelateerde of persoonlijke vragen.
Gedurende het jaar worden er activiteiten georganiseerd zoals bezoek aan een moskee en kerken, een
maaltijd voor het goede doel, een bezoek aan Christelijke culturele activiteiten, ook is het SPE aanwezig
op de Kick-in ter promotie. Ook gaat er ieder jaar een groepje studenten vanuit het SPE naar het
klooster in Taizé.

Huidige situatie
SWOT Analyse van het SPE
Strenghts
Verbreding van je persoonlijke leven
Onafhankelijk van religieuze achtergrond toch
aan het nadenken
Laagdrempelig / minder belastend dan
(christelijke) studentenverenigingen
Groepsgevoel gecreëerd met Taizevieringen
Vertrouwenspersoon (anoniem) / persoonlijk
contact met de pastor
Uniek curriculum

Weaknesses
Naamsbekendheid en inhoudsbekendheid
Niet pakkend genoeg
Afhankelijkheid van Taizedienst  geschikt voor
een selecte groep mensen
Te breed
Buitensluiting door groepsvorming
Communicatiemiddelen worden niet volledig
benut
De kern van het SPE draait alleen op de pastor 
kwetsbaar
Onregelmatigheid van activiteiten

Opportunities
Samenwerking met het theater/christelijke
voorstellingen
Connecties bij christelijke studentenverenigingen
Kick-in kerkdienst
Ontkerkelijking
Ieder jaar nieuwe studenten in kick-in

Threads
Een van velen/ concurrentie met andere
verenigingen
Afstuderen van inner circle
Hoge doorloop van studenten

Samengevat is er een kleine groep enthousiaste studenten die samen met de studentenpastor de kern
van het SPE vormt. Dit zorgt voor een hechte band tussen deze mensen maar vormt een mogelijke
drempel voor nieuwe geïnteresseerden om in te stappen. De huidige groep studenten gaat in de
komende twee jaar afstuderen, er zijn dus nieuwe en enthousiaste jonge studenten nodig om de
toekomst van het SPE te waarborgen en om er voor te zorgen dat het SPE in de toekomst de connectie
met de studenten niet verliest.
Het SPE wordt gepromoot via reclame op facebook, een nieuwe website, mededelingen na afloop van
een viering, een mailinglist en mond tot mond reclame.
Door de brede visie van het studentenpastoraat is het lastig om een duidelijk beeld van het SPE naar
buiten te brengen. Als gevolg hiervan leidt het SPE aan een gebrek aan naams- en inhoudsbekendheid.

Maatregelen en projecten
Vanwege de huidige situatie stelt het SPE de volgende maatregelen voor ter verbetering van de
naamsbekendheid.
Actiever reclame maken onder studenten via:







posters op de publieke prikborden op de UT
een advertentie op campussearch voor de Taizéviering
aankondiging van de activiteiten facebook en op de lichtkrant
promotie op de activiteiten kalender van de UT
een slide op de diavoorstelling in de UB
promotie bij christelijke studentenverenigingen

Om op reguliere basis activiteiten te houden gaat het SPE de volgende activiteiten organiseren.







Bijbelgroep
Mindfulness
Eindejaarspicknick
Bibliodrama
Kloosterweekend
Via Dolorosa tentoonstelling in de Vrijhof

