LIFE-Enschede is per 1 september 2021 van start gegaan. De uitgangspositie was taai:







De vacature van het Studenten Pastoraat Enschede had
twee jaar geduurd. Daarmee was er sprake van grote
discontinuïteit.
De aan de vacature voorafgaande jaarverslagen vertelden
bovendien van een toenemend “gemis aan richting”.
Kon de studentenpastor voorheen nog één dag in de
week gebruik maken van een werkkamer op de UT, en
bovendien gebruik maken van een eigen UTwentemailadres, zo verviel bij de herstart van het SPE het deze
facilitering (na ruim vijfenvijftig jaar).
“Wij zijn een seculier instituut”
En daarnaast was het ‘corona-tijd’. Aanvankelijk was
beperkte samenkomst mogelijk, vooral ook omdat
belangrijke activiteiten in de buitenlucht plaatsvonden.
Vanaf medio november was fysieke samenkomst
nagenoeg onmogelijk.

Start van het academisch jaar, eind augustus
2021

Maar ook werd er veel moois aangetroffen:




Er is een trouwe groep van 20-30 studenten en ex-studenten
voor wie het SPE nog steeds heel belangrijk is. Zij hebben in de
vacaturetijd het SPE zelf draaiend gehouden. De maandelijkse
Taizé-viering vormt het hart van deze gemeenschap.
Menigmaal heb ik her en der op de UT mogen horen dat het
goed is ‘dat er weer een studentenpastor is’.
De vanuit het projectvoorstel meegebrachte doelstelling –
verbinding op het snijvlak van wetenschap, zingeving en
samenleving – vindt expliciet veel weerklank.
“Je merkt dat in de UT de ‘geesteswetenschappen’ minder deel
van het geheel uitmaken. Binnen deze context kan een project als
LIFE een bijzondere rol vervullen”.

Stilteruimte op de UT – gelukkig wel
gehandhaafd en zelfs prachtig
gerenoveerd

LIFE bevindt zich nog helemaal in de opstartfase. In de voorbije maanden is met name gewerkt aan:


Kennismaken met de gemeenschap van het SPE (i.c. de Taizégroep)

o

Tot aan de lockdown van november vond maandelijks een Taizéviering plaats (deels
in het Openlucht Amfitheater van de UT, deels in het theater van de Vestingbar). De
viering wordt georganiseerd door de studenten zelf.
Openlucht
Taizéviering in het
Amfitheater van
de UT





Met name zijn het oud-studenten. Maar in het nieuwe seizoen konden de vieringen
zich ook over nieuwe – vooral internationale – belangstelling verheugen. Dit mede
als gevolg van de publiciteit rondom de herstart van het SPE.
De vieringen, regelmatig gevolgd door een sociale activiteit, worden ervaren als
kostbare momenten van bezinning en ontmoeting.
Tijdens de lockdown werd de Taizé-viering vervangen door een online-ontmoeting.
Terreinverkenning
o Presentie op de UT (vanwege corona zeer beperkt fysiek)
O.a. Studium Generale bleek inspirerend
o Deelname aan de cursus Philosophy of technology and design: shaping the relations
between humans and technologies.
o (Tevens is hard gewerkt aan mijn vaardigheden in het Engels)
Naamsbekendheid
o Actieve deelname aan de Kick In (introductiemarkt)
Voor zelfstandige deelname waren we als SPE te laat. Maar er kon gelukkig
samengewerkt worden met de International Christian Fellowship.
Te gast bij de
marktkraam
van het ICF
tijdens de Kick
In

o
o
o

“Ik heb in drie dagen tijd meer jonge mensen ontmoet én gesproken dan in totaal in
25 jaar regulier predikantschap.”
Interviews: U-Today en 1Twente-TV
Nieuwe website: www.studentenpastoraatenschede.nl
Zichtbaar aanwezig op het digitale publicatiebord op de muur van de Vrijhof.

Digitaal publicatiebord Vrijhof





Interview U-Today

Meditative Sightseeing of the Grote Kerk

Bijzondere activiteiten
o 1 september: Meditative Sightseeing Tour in the Grote Kerk of Enschede
Inofficiële startbijeenkomst, tijdens de Kick In – op het grensvlak van Academie, Stad
en Lokale Kerkgemeenschap.
o 12 november: Bonhoeffer – wie ben ik?
Een theateravond van/in de Ontmoetingskerk – maar uitdrukkelijk ook aangeboden
binnen de SPE-gemeenschap.
o Een samen met studenten voorbereide Internationale SPE-Kerstnachtviering in de
Grote Kerk van Enschede.

Tot de voorbereidingen behoorde o.a. een Zoombijeenkomst over ‘God in everyday
live”.
De kerstnachtviering, waarin een ad-hoc samengesteld studentenorkest van hoog
niveau een dragende rol vervulde, werd i.v.m. de lockdown opgeschaald tot live-tvuitzending op 1Twente-TV. Dat leverde ook een bijzondere samenwerking op met de
Enschedese cultuursector.
[Kijkcijfers tonen aan dat zowel uit de kring van de UT, als uit de kring van de PGE, als
vanuit de Stad goed gekeken is]
Netwerkopbouw
o Fysieke samenkomst was nauwelijks mogelijk. Desniettemin vond kostbare
ontmoeting plaats met o.a. Platform Studiebegeleiding, Student Wellbeing, Diversety











& Inclusion, Shaping 2030, Vrijhof-Cultuur, Student-Union, Studentalpha-Enschede,
Ariëns Katholieke Studenten, International Christian Fellowship.
En met gevolg. Inmiddels wordt ook vanuit de UT-organisatie contact met mij
opgenomen.
o Op landelijk niveau: deelname in de kring van het Landelijk Beraad
Studentenpastores
Alwaar we een bijzonder inspirerende ontmoeting met Arnon Grunberg mee konden
maken.
Pastoraat
o De interviews, activiteiten en aanwezigheid leverden ook een bescheiden, maar
tegelijk ook bijzonder intensieve, eerste aantal vragen op naar pastoraat.

De reserves in de wereld van de wetenschap richting kerk zijn er nog steeds.
o Het besluit om het studentenpastoraat niet langer actief te faciliteren (ruimte, UTmailadres) hing er mede samen dat nu de plaatselijke kerk meer betrokken is bij het
SPE (“Wij zijn een seculier instituut”).
Dit onderstreept het belang van de onafhankelijke (!) oecumenische (!) Stichting
Studentenpastoraat Enschede.
Overigens is om deze reden meer ingezet op continuering van de naam ‘SPE’ dan in
het oorspronkelijke LIFE-plan was voorzien.
o Het wegvallen van de fysieke werklocatie is enerzijds een gemis. Anderzijds dwingt
het een bredere fysieke aanwezigheid af, in de UT, én t.z.t. (binnenkort) ook op
Saxion. Daarbij is het anno 2022 veel belangrijker om digitaal vindbaar en bereikbaar
te zijn.
o Naast reserves is er op de UT ook ruimte. Een goed gesprek heeft er toe geleid dat het
SPE sinds kort op de website van de UT weer netjes vermeld als campusfaciliteit.
Tegelijk zijn dergelijke reserves op individueel niveau bij velen, ook in de wereld van de
wetenschap, echt verleden tijd.
o Dat gaat wel gepaard met een breed verspreide verregaande onwetendheid.
Een woord als ‘oecumenisch’ blijkt voor menigeen geheimtaal.
o Maar ook: ‘Geloven’ mag weer, en hoort er ook in de wereld van de wetenschap
voor menigeen gewoon bij. Daar hoef je op de werkvloer geen geheim van te maken.
Maar mijn bescheiden waarneming daarbij is wel dat het vaak twee gescheiden
werelden zijn. De dialoog tussen de wereld van wetenschap en de wereld van geloof
vindt, ook op persoonlijk-innerlijk niveau, maar weinig plaats.
“Zo’n oerknal vind ik toch maar lastig om te begrijpen. Ik houd het liever gewoon bij
het scheppingsverhaal” (Student Technische Natuurkunde)
De reserves in de wereld van studenten / het studentenpastoraat richting het instituut kerk
zijn verrassend.
o Zelfs de stap naar de Grote Kerk, al sinds jaar en dag beheerd door Podium Twente,
blijkt een grote!
“Bij een orgel kan je geen Taizéliederen zingen. Dat is veel te dominant…”
Het zijn met name oud-studenten die op dit moment het SPE draaiend houden.

Het zal actieve inzet vragen om ook toegang te vinden in de wereld van (nieuwe)
studenten.
Zoals de keuze voor een studentenorkest in de kerstnacht.
o Daarnaast is het verstandig om eens te meer structureel toegang te zoeken in de
wereld van (jongere) medewerkers. Zij kunnen een meer continue dragende rol
vervullen.
Het enthousiasme en de principieel positieve instelling van de studenten werken bijzonder
inspirerend.
“Al is er maar 10% kans dat de kerstnachtviering doorgaat, wij blijven oefenen met ons
orkest”.
Het SPE is in de voorbije jaren in feite volledig ver-internationaliseerd. Voertaal is > 90%
Engels.
o













Prioriteit heeft het opzetten van een Rouwgroep (liefst gedragen samen met anderen).
In álle opgedane pastorale contacten tot nu toe blijkt rouw een wezenlijke rol te spelen.
De kerstnachtviering had als spin-off dat er nu actief contact is met (de
conservatoriumafdeling van) ArtEz. En via deze met de Hogeschool Saxion.
Mensen uit de kringen van ArtEz en Saxion willen er graag aan gaan meewerken om het
Studentenpastoraat ook in de richting van de Hogeschool uit te gaan breiden..
Voor netwerkuitbouw staan nog talloze kansen open.
Bestuurlijke inbedding
o Het bestuur van het SPE bestaat op dit moment uit twee personen: Lisanne Karbaat
(secretaris) en Barend van der Meulen (nieuwe voorzitter).
o Nu de UT zich als faciliterende organisatie expliciet heeft teruggetrokken lijkt het
eens te meer van belang dat via het bestuur de lijnen naar de wereld van de
academie, maar ook van de oecumene, al is het maar op persoonlijke titel, worden
geborgd.
De eerste contacten met het ICF zijn gelegd (o.a. ook in de aanloop naar de internationale
kerstnachtviering). De geschiedenis van SPE en ICF is totaal verschillend. Tegelijk zal
onontkoombaar de toekomst een gezamenlijke zijn. Hier ligt een kostbare uitdaging.

Dat er twee internationale ‘studentenpastoraten’ naast elkaar opereren wordt door
buitenstaanders als enigszins verwarrend ervaren.

