Studentenpastoraat Enschede.
Uit het jaarverslag van de Raad van Toezicht op het SPE(StudentenPastoraatEnschede).
"Dit is het zesde jaar waarin ds. J.W. Bekhof–Smit als studentenpastor aan het SPE verbonden is, sinds
1 januari 2012 in vaste dienst van de PKN,
In mei is ons door het parochiebestuur St. Jacobus de Meerdere te Enschede gemeld dat het bestuur
niet over middelen anders dan via de stichting Granum beschikt om voor de periode na 31 augustus
2014 aan het SPE bij te dragen. Dat zou impliceren dat het SPE zijn oecumenische karakter verliest en
verder moet gaan als louter protestants studentenpastoraat. De raad heeft dan ook om een gesprek
met het parochiebestuur verzocht om te verkennen of, en zo ja op welke wijze, uit deze impasse kan
worden gekomen.
De raad is alle betrokkenen dankbaar voor de activiteiten die in de verslagperiode tot stand zijn
gekomen. Dat geldt ditmaal in het bijzonder mw. K.F. Vos voor de goede ondersteuning die zij de
afgelopen jaren als projectencoördinator aan dit hoofdonderdeel van de activiteiten van het SPE
heeft gegeven. Geconstateerd wordt dat het aantal studenten dat betrokken is bij de activiteiten van
het SPE langzaam maar zeker 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,
Inhoudelijk jaarverslag
In dit inhoudelijke onderdeel van dit jaarverslag staan we stil bij de verschillende activiteiten die
hebben plaatsgehad en de werkzaamheden van de studentenpastor. We maken een onderverdeling
in acht categorieën. Deze categorieën zijn: vieringen, pastoraat, projecten en activiteiten, beleid en
organisatie, bovenplaatselijk, studie en opleiding, administratie en overig. Voorts zijn de activiteiten
van de WIS-gespreksgroep (Weten In SPE) genoemd. Een werkgroep die onder auspiciën van het SPE
maandelijks bijeenkomt, maar niet valt onder het studentenpastoraat.
In twee figuren wordt de tijdsbesteding van de studentenpastor per categorie verbeeld.
2.1 Vieringen
Ook dit collegejaar zijn de vieringen de kern van de gemeenschap rondom het Studentenpastoraat.
Elke eerste woensdag van de maand, behalve in de zomermaand augustus, hebben we een viering in
de traditie van Taizé. Voorafgaand aan de viering is er gelegenheid om, onder begeleiding van een
studiebegeleider die al jarenlang betrokken is bij het SPE, de liederen van de viering in te studeren.
Na afloop van de viering vindt er een gezamenlijke maaltijd plaats waarvoor iedereen wordt
uitgenodigd. Tijdens de viering is er volop gelegenheid voor informele contacten tussen studenten
onderling en studenten en de pastor. Elke viering zijn er rond de twintig studenten aanwezig. Van
deze twintig is ongeveer de helft elke viering aanwezig. De andere helft wordt gevormd uit een groep
van ongeveer dertig studenten. Vrijwel alle studenten blijven voor de maaltijd en regelmatig komt
het voor dat studenten na de maaltijd blijven om gezamenlijk spelletjes te spelen of te skypen met
oud-studenten.
Vlak voor de kerstvakantie hebben we een speciale kerstviering gehouden. De opkomst was
ongeveer gelijk aan die van de reguliere vieringen. Na afloop hebben we een soort kerstdiner
gehouden met eten dat door de deelnemers zelf was meegebracht.
Op de eerste zondag van september is de studentenpastor voorgegaan in de morgendienst in de
Opstandingskerk in Enschede. Deze dienst aan het begin van het college- en schooljaar stond in het
teken van verwondering en leren. De dienst is voorbereid met twee studenten. In de dienst op
zondagmorgen waren naast de gebruikelijke kerkgangers, een handjevol studenten. Studenten geven

keer op keer aan dat zij zelf wel een kerk vinden als zij behoefte hebben aan kerkbezoek op de
zondag. En dat wat hen betreft niet iets eenmaligs georganiseerd hoeft te worden op de zondag.
Deze laatste conclusie betekent ook dat de studentenpastor zich heeft teruggetrokken uit de
werkgroep die de oecumenische vespers in de binnenstad van Enschede op koopzondagen
voorbereid. De interesse onder studenten voor het bijwonen van die vespers was vrijwel nihil.

Tijdens de introductieperiode in augustus, organiseert het overkoepelende orgaan van de
christelijke studentenverenigingen, ChOOSE, een viering op zondagnamiddag. Tijdens deze
Kick In viering presenteren de christelijke studentenverenigingen zich en beginnen zo
gezamenlijk het nieuwe collegejaar. Ieder jaar mocht de studentenpastor tijdens de viering
ook kort iets vertellen over het SPE. De viering aan het begin van dit collegejaar was door de
overdenking en de gebeden van de spreker, zo ver verwijderd van het gedachtengoed en de
principes van het SPE dat enkele weken na de Kick In een gesprek heeft plaatsgehad tussen
het SPE en het bestuur van ChOOSE. Dit gesprek heeft erin geresulteerd dat door ChOOSE is
toegezegd dat het SPE uitdrukkelijker betrokken zal zijn bij het de voorbereiding van de
viering. Hoewel er twee keer overleg heeft plaats gehad, met een lid van ChOOSE is van een
gezamenlijke voorbereiding nog geen sprake. Waarschijnlijk zal in augustus 2014 het SPE dan
ook geen bijdrage leveren aan de viering in augustus 2014.
2.2 Pastoraat
In vergelijking met het voorgaande collegejaar is het aantal pastorale gesprekken ongeveer gelijk
gebleven. Nog steeds komen er ook studenten langs die we bij geen enkele andere activiteit
tegenkomen, maar het grootste gedeelte van de studenten dat behoefte heeft aan een gesprek is op
de een of andere manier wel betrokken bij het SPE. De weg naar de studentenpastor wordt meestal
gevonden via onderling contact en incidenteel ook via een van de studentenbegeleiders. Mond-totmondreclame en een persoonlijke band met de studentenpastor blijken nog steeds de belangrijkste
motivaties om een gesprek te hebben met de studentenpastor.
2.3 Projecten en activiteiten
2.3.1 Introductie
Dit collegejaar hebben we tijdens de introductie geen eten of andere dingen uitgereikt aan
studenten. Mede omdat dit al door heel veel verenigingen wordt gedaan hebben we besloten het dit
jaar anders aan te pakken. Via de Protestantse Kerk in Utrecht hebben we de zogenaamde ‘rijdende
kerk’ gehuurd. Dit is een aanhangwagen waarop een kerkje is nagebouwd. Middels een spandoek
hebben we het studentenpastoraat zichtbaar gemaakt. Daarnaast hebben we volop flyers uitgedeeld
met informatie over het SPE en een uitnodiging voor de eerste Taizéviering van het jaar.
Op de weg terug naar Utrecht is de kerk geschaard op de snelweg en uiteindelijk in de middenberm
terechtgekomen. De kerk is uiteindelijk total loss verklaard en hoewel er zich gelukkig geen
persoonlijke ongelukken hebben voorgedaan heeft de afhandeling van het ongeluk veel tijd gevergd.
2.3.2 Samenwerking met Vrijhof Cultuur
In samenwerking met Vrijhof Cultuur heeft het SPE dit jaar één expositie verzorgd en meegewerkt
aan het nagesprek van een theatervoorstelling. De expositie Via Dolorosa heeft van 12 mei tot en
met 1 juni gestaan in de grote expositieruimte van de Vrijhof. De tentoonstelling van de zweedse
fotografe Elisabeth Olson Wallin bestaat uit vijftien foto’s die de kruisweg van Jezus vertaalt naar het
thema pesten. De gedachte is dat pesten en gepest worden een duidelijke lijdensweg is met enkel
negatieve gevolgen. Die weg hoeft echter niet dood te lopen, maar kan met hulp en kracht
overwonnen worden en kan er opgestaan worden uit het lijden.
Tijdens de opening van de expositie waren circa veertig studenten aanwezig die naderhand de foto’s
uitgebreid hebben bekeken. Tijdens twee rondleidingen onder begeleiding van de studentenpastor
hebben nog eens tien studenten de expositie uitgebreid bekeken.

Ook in samenwerking en overleg met Vrijhof Cultuur heeft de theatergroep Aluin de voorstelling ‘Ken
je klassiekers II’ opgevoerd. Hierin worden in sneltreinvaart tien verhalen uit het Oude Testament
nagespeeld. Het nagesprek van spelers en publiek werd begeleid door de studentenpastor.
2.3.3 Reis naar Taizé
Van 6 tot en met 13 juli is een groep van zes studenten een week naar Taizé geweest. Een student is
daarna enkele maanden in Taizé gebleven als periode tussen afstuderen en het zoeken naar werk.
2.3.4 Overige activiteiten
- bezoek van de tentoonstelling ‘Thuis in de Bijbel’ in het Catharijne Convent in Utrecht
- Lezing bij CSV Alpha over beelden van de eindtijd in het boek Openbaring
- gespreksgroep
2.4 Beleid en organisatie
In het verleden bestond er tussen de classis Enschede van de PKN en de studentenpastor overleg in
een classicale werkgroep. Deze werkgroep bestond op het laatst nog uit slechts twee personen.
Beiden wilden hun taak in de werkgroep neerleggen. Dat is het afgelopen collegejaar gebeurd. Op
verzoek van zowel classis als studentenpastor is de lijn met de classis korter geworden door vanuit
het breed moderamen van de classis een rechtstreeks aanspreekpunt te hebben voor het contact
tussen pastor en classis.
Hoewel de studentenpastor betaald wordt door de Protestantse Kerk in Nederland en de Roomskatholieke Kerk, wordt het Studentenpastoraat gefaciliteerd door de Universiteit Twente en valt het
pastoraat onder het Center voor Educational Support (CES) van de UT. Regelmatig vinden er vanuit
het CES bijeenkomsten plaats waarin gesproken wordt over CES in het geheel van de UT.
Het overleg tussen de verschillende bewoners van het gebouw Vrijhof waar ook het SPE haar plek
heeft, vindt plaats in het Vrijhofoverleg. Het afgelopen jaar heeft dat drie keer plaats gevonden.
Binnen deze categorie van de werkzaamheden van de studentenpastor vallen ook de volgende
activiteiten:
- classicale bijeenkomst predikanten met een bijzondere opdracht
- contacten met een ouderling van de Opstandingskerk Enschede
- classicale werkgroep
- platform studentenbegeleiders.
2.5. Bovenplaatselijk studentenpastoraat en overige contacten
Het Landelijk Beraad Studentenpastores is dit jaar vier keer bij elkaar gekomen. Binnen het LBS
vervult de pastor de functie van penningmeester. Tijdens deze bijeenkomsten presenteert een
studentenpastor zijn of haar studentenpastoraat en kijkt met collega’s naar kansen en uitdagingen.
Op die manier hopen we steeds weer van elkaar te leren en het goede van het ene
studentenpastoraat wellicht over te nemen in het eigen studentenpastoraat.
In het najaar heeft de pastor deelgenomen aan de najaarsconferentie van het LBS . Het onderwerp
van de bijeenkomst was de vraag hoe beelden en film ons (geloofs)leven invullen en tekenen.
Vanuit het Landelijk Beraad Studentenpastores wordt een internetsite gebouwd en onderhouden
over de verschillende studentenpastoraten in het land. Met het oog daarop heeft de
studentenpastor een aantal keer overleg gehad met de webbeheerder van de site.
Naast contacten met studentenpastores in het LBS heeft de pastor dit jaar ook contact gehad met
leden van het IFES (International Fellowship of Evangelical Students) en de stafmedewerker van de
Navigators.
Vanuit de Christian Fellowship die haar werkterrein heeft op het ITC (Faculty of Geo-Information
Science and Earth Observation) is dit jaar het bericht gekomen dat de ruimte die zij gebruiken voor
hun internationale vieringen op de zondagmorgen niet langer gebruikt kan worden. Dit betekent dat
zij op zoek moeten naar een nieuwe ruimte. In dit proces is gevraagd of de studentenpastor
desgevraagd wil meehelpen en wil meedenken.

2.6. Studie en opleiding
Naast het voorbereiden van de verschillende activiteiten en projecten en het bijhouden van
vakliteratuur, is van studie in de zin van de Permanente Educatie voor Predikanten dit jaar nog geen
sprake geweest.
2.7. Administratie
De eerste helft van dit collegejaar heeft Karolien de Vos nog veel administratieve taken voor haar
rekening genomen. Na haar vertrek in januari zijn die taken voor het grootste gedeelte door de
studentenpastor verricht. Het vullen en verbeteren van de website wordt door een tweetal
studenten uitgevoerd.
2.8 Overig
In samenwerking met een aantal studenten is er een beleidsplan tot stand gekomen dat geplaatst is
op de website www.studentenpastoraatenschede.nl.
In november heeft de pastor een inleiding verzorgd bij de katholieke studentenvereniging Ariëns.
Onderwerp was het apocriefe boek ‘handelingen van Petrus’.
In het UT-nieuws van maart 2014 is in de rubriek ‘wie is..’ een interview geplaatst met
studentenpastor Janneke Bekhof. Daarnaast is op het UTnieuws digitaal een interview geplaatst met
een van de studenten die van uit het SPE naar Taizé is gegaan, Lisanne Karbaat.
Voor het kerkblad van de protestantse gemeente in Borne heeft de pastor een overdenking
geschreven.
2.9 WIS
De WIS-gespreksgroep (= Weten in SPE) komt maandelijkse bijeen om samen te spreken over een
boek, hoofdstuk of onderwerp op het snijvlak van theologie, technologie en filosofie. De 10
deelnemers aan deze groep zijn doorgaans medewerkers of oud-medewerkers (een aantal emeritihoogleraar) van de UT, of academici uit Enschede. In de verslagperiode zijn aan de orde geweest
- André Aleman, Het seniorenbrein
- Charles Taylor, Een seculiere tijd / A secular Age (een grondige bespreking van een aantal
hoofdstukken in een zevental avonden. "

