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Studentenkoepel
Levensbeschouwelijke
Organisaties
1. KEI-activiteit
Sinds 2013 organiseert de Studentenkoepel Levensbeschouwelijke organisaties (SKLO) in
samenwerking met de aangesloten organisaties een activiteit in de KEI-week. Tot voor kort
had de SKLO binnen het KEI-programma haar eigen plek. Het SKLO heeft in samenwerking
met de aangesloten verenigingen op dinsdag een activiteit in de Martinikerk georganiseerd.
De heer P. D. Bathel heeft een lezing gegeven en daarna heeft er aanbidding plaatsgevonden
begeleid door de band van N.S.G.
Gebruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 405.35
15 augustus 2017
50
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Studentenplatform
voor
Levensbeschouwing
Het Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) biedt studenten een kans om
verdieping te zoeken. Bij het GSp is gelegenheid om in gesprek te gaan over allerlei
kwesties die te maken hebben met de maatschappij, filosofie, geloof, religie,
persoonlijke ontwikkeling en cultuur, waarbij er ruimte is voor allerlei soorten
levensbeschouwing en religies. Het GSp kent een christelijke ‘ruggengraat’ vanwege de
studentpastores van verschillende kerken die aan het GSp verbonden zijn. Ook zijn er
externe cursusleiders betrokken die hun achtergrond hebben in een andere dan de
christelijke traditie. In veel van de activiteiten van het GSp zijn de studentenpastores of
externe cursusleiders betrokken als professioneel begeleider, deskundige of
cursusleider. Alleen voor de kosten van de externe cursusleiders wordt gebruik gemaakt
van de toegekende activiteitensubsidie; de salarissen voor de studentenpastores wordt
betaald door de kerken die samenwerken met het GSp.

2. Inloopavonden
De inloopavonden waren een terugkerende activiteit die gedurende het hele jaar werden
georganiseerd op het Studentenplatform Levensbeschouwing. Ongeveer om de week werd een
inhoudelijke inloopavond gehouden. Tijdens de andere weken werden er ook activiteiten
georganiseerd, maar hiervoor is geen subsidie aangevraagd. De thematiek heeft bij de
inloopavonden altijd te maken met religie, levensbeschouwing en spiritualiteit in de brede zin.
Levensbeschouwelijk werkers en pastores die actief zijn bij het GSp hebben een deel van de
inloopavonden geleid. Ook hebben verschillende academici, vertegenwoordigers van
religieuze stromingen, schrijvers en denkers een lezing gehouden of een gesprek geleid. Een
deel van de inloopavonden is georganiseerd in samenwerking met andere
studentenverenigingen en organisaties.
Het grootste deel van de subsidie is gebruikt voor de huur van het gebouw waar de
inloopavonden georganiseerd werden. Verder is de subsidie gebruikt voor het betalen van
sprekers en gespreksleiders. Zonder de subsidie was er niet genoeg geld geweest om het pand
te huren en om de sprekers te betalen wat de subsidie van het SKLO van wezenlijk belang
maakt.
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Inloopavonden 2017
Datum
17-01-2017
07-02-2017
21-02-2017
07-03-2017
23-05-2017
03-10-2017
31-10-2017
22-11-2017
12-12-2017

Activiteit
1. Het andere gezicht van de stad
2. Liefdespoëzie
3. Satirische religies
4. Borders en Bridges 1
5. Het nut van langzaam reizen
6. Stand van de ziel
7. Levensbeschouwelijke plekken en
tradities in Israël en Palestina
8. Stiltemaaltijd
9. Medische ethiek

Totaal subsidie

Deelnemers

Gebruikte
subsidie

5
13
21
12
6
12
12
17
34
€ 1500,00

1. Deze inloopavond belichtte vooral de ethisch filosofische kant van het
armoedevraagstuk in Groningen. De kernvraag was: is het ethisch verantwoord
om arme mensen in Groningen hulp te bieden? Misschien stellen de mensen de hulp
helemaal niet op prijs of misschien kunnen ze zichzelf niet optimaal ontwikkelen
doordat ze te afhankelijk worden van hulp.
2. Tijdens deze inloopavond werden de levensbeschouwelijke elementen in de gedichten
van de Amerikaanse auteur Raymond Carver besproken. Volgens Matty Metzlar sluit
deze poëzie inhoudelijk en levensbeschouwelijk perfect aan op zijn veel van zijn
bekendere verhalen: de gedichten zijn glashelder en je kunt er veel
levensbeschouwelijke thema’s in vinden zoals het samenspel tussen liefde en hoop en
geweld en weemoed. Tegelijkertijd vraag je telkens af waar haalde deze man de
mysterieuze sensualiteit vandaan haalt om al deze liefde en ellende zo zuiver, zonder
enige vorm van uitvergroting op papier te zetten?
3. Deze inloopavond was levensbeschouwelijk, omdat tijdens deze activiteit prof. Dr.
Fokko Oldenhuis een academisch antwoord geef op de vraag wat een religie of
levensbeschouwing precies is en wie dat, juridisch gezien, mag bepalen. Vervolgens
ging de professor in op de vraag of de religie van het Vliegend Spaghettimonster strikt
genomen een godsdienst genoemd kan worden
4. Deze excursie was levensbeschouwelijk, omdat de deelnemers niet alleen gelegenheid
kregen om met de vrijwilligers van het stadsklooster kennis te maken, maar ook met
hen na te denken over hoe we levenskwaliteit in tijden van stress en burn-out kunnen
verbeteren.
5. Tijdens deze inloopavond benaderde de studentenpastor levensbeschouwing als
reiservaring. Reizen wordt in dit geval metaforisch bedoeld; tijdens je leven kom je,
net als met reizen,
Allerlei obstakels tegen. Deze obstakels beïnvloeden die manier waarop je naar leven
kijkt. Daarnaast is in het leven, net als met reizen, het beginpunt en de
eindbestemming niet belangrijk maar het ''onderweg zijn'' zelf.
6. Deze inloopavond was meer academisch levensbeschouwelijk van aard. Aan de hand
van het werk van de academicus Helmuth Plessner (1892-1985) werd er gedurende
avond onderzocht wat we eigenlijk bedoelen met ziel, materie en bewustzijn en hoe
5

VERANTWOORDING 2017

we de ziel kunnen zien als kracht die geest en lichaam, spiritualiteit en de wereld
bijeenhoudt.
7. Deze activiteit was levensbeschouwelijk, omdat er tijdens deze avond werd verteld
over belangrijke levensbeschouwelijke plekken en tradities in Israël en Palestina.
8. Deze activiteit had een meer levensbeschouwelijk-spiritueel karakter. Door een
stiltemaaltijd te organiseren, wilde we de bezoekers een kijkje geven in een unieke
Boeddhistisch, levensbeschouwelijke traditie. Daarnaast wilde we de deelnemers een
moment van retraite aanbieden waarop zij zich even konden terugtrekken uit de
dagelijkse gang van zaken en konden stilstaan bij zichzelf.
9. Deze activiteit had een meer levensbeschouwelijk-spiritueel karakter. Door een
stiltemaaltijd te organiseren, wilde we de bezoekers een kijkje geven in een unieke
Boeddhistisch, levensbeschouwelijke traditie. Daarnaast wilde we de deelnemers een
moment van retraite aanbieden waarop zij zich even konden terugtrekken uit de
dagelijkse gang van zaken en konden stilstaan bij zichzelf.

3. Lezing: Sodom ging niet over seks
Deze inloopavond, verzorgt door de liberale rabijn Tamarah Benima, had een
levensbeschouwelijk karakter, omdat het stilstond bij de belangrijke vraag of volgens het
Jodendom homoseksualiteit wel bestaat. In het bijzonder werd stilgestaan bij Bijbelteksten die
gebruik worden door Orthodoxe Joodse gemeenschap om homo’s te veroordelen en bij de
vraag of deze teksten wel eigenlijk over seksualiteit gaan.
Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 234,72
16-05-2017
22

4. Lezing: Melle Smets; ecologische levensstijl
In deze lezing volgde Melle Smets het spoor van afgedankte Westerse auto-onderdelen in
Afrika. Dit onderwerp benaderde Melle Smets vanuit een levensbeschouwelijk - ecologische
dimensie. Doordat wij tegenwoordig in de Westerse wereld nauwelijks een eindproduct zoals
een auto meer maken, hebben wij volgens Smets geen zicht meer op het totaal proces bij het
maken en weggooien van producten. Volgens Smets moeten wij als mensen een meer
ecologische levensstijl aannemen door producten op een lokale schaal te produceren en in te
zamelen.
Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 848,04
08-02-2017
13

5. Welkommiddagen (2) Martinikerk Internationaal
Tijdens deze activiteit werd weer aandacht besteedt aan levensbeschouwing in film. De
hoofdspreker, Prof. Dr. Wouter Slob, nodigde internationale studenten uitnodigde uit om op
zoek te gaan naar de vele levensbeschouwelijke thema’s die film en televisie rijk zijn en hoe
6
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films met bepaalde wereldreligies verbonden kunnen worden. Thema’s zoals de strijd tussen
goed en kwaad, het samenspel tussen liefde en hoop en dood en herrijzenis passeerden dit
keer de revue.
Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 444,70
19-03-2017
60

6. Borders en Bridges 2 en 3: Lezing Henk Manschot over
ecologische levenskunst en Levensbeschouwing en de wereld
van de psychiatrie
a. Deze activiteit had een ecologisch-levensbeschouwelijk karakter. Dr. Henk
Manschot riep tijdens deze lezing zijn toehoorder op een nieuwe wijsheid
omtrent het leven te ontwikkelen, waarin niet langer de mens, maar de aarde en
de wijze waarop wij de aarde bewonen en bewerken centraal staan. Hiervoor
moeten volgens Manschot de werken van Friedrich Nietzsche nauwkeurig gaan
bestuderen.
b. Gedurende deze avond hield Prof. Dr. Talitha Frohn een betoog over
levensbeschouwing in de wereld van de psychiatrie. Frohn ging dus niet alleen
maar in op de vraag wat het voor een cliënt betekent om een psychiatrische
aandoening te hebben, maar vooral of levensbeschouwing en zingevingsvragen
een cliënt kan helpen om de draad van het leven weer op te pakken.
Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 212,01
27-03-2017 & 30-03-2017
30

7. Lezing Coen Simon: Oordeel zelf
Deze lezing had een meer filosofisch karakter. De Nederlandse publicist en filosoof Coen
Simon beantwoorde de vraag hoe je tot een eigen levensvisie kunt komen in een tijd waarin
op de radio, internet en de televisie er een overvloed aan meningen, feiten en alternatieve
feiten bestaan.
Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 708,40
03-04-2017
29

8. Cursus mindfullness
Tijdens deze cursus van zes avonden gaf Jort van Ast een laagdrempelige inleiding in wat
mindfulness te bieden heeft als manier om je levensbeschouwelijk te ontwikkelen.
Verbruikte subsidie

€ 157.32
7
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Datum van activiteit
Deelnemersaantal

10/10/2017, 10/17/2017, 10/23/2017,
11/8/ 2017, 11/15/2017, 11/22/2017
15

9. Forum van Jonge Theologen
Tijdens deze forum discussie ging een panel van drie jonge theologen in gesprek met het
publiek over hoe theoloog van de toekomst eruit moet zien en of de theoloog van
tegenwoordig zich kan uitspreken over zingevingsvragen (is er een god? Wat doe ik met mijn
leven?).
Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 945,00
10-11-2017
78
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Overlegorgaan
Christelijke

Studenten-verenigingen Groningen
Het Overlegorgaan Christelijke Studentenverenigingen Groningen (O.C.S.G.) is een
koepel waarbij de zes christelijke studentenverenigingen in Groningen zijn aangesloten. Het
doel van het O.C.S.G. is om, door de krachten te bundelen van alle aangesloten verenigingen,
studenten kennis te laten maken met het geloof en met andere gelovigen. In het kader hiervan
organiseren ze laagdrempelige activiteiten zoals een Bijbelquiz, een Kerstdienst, een
kroegentocht langs alle aangesloten verenigingen en een sportieve activiteit.

10.

 Passionweek

Passionweek 2017 is georganiseerd van 20-23 Maart. Dit is een project dat tijdens deze week
van maandag tot en met donderdag respectievelijk lunchtalks en avondtalks organiseert op het
Zernike- en Harmoniecomplex en in de Universiteitsbibliotheek. Dit met als doel om het met
studenten te hebben over de zin/het doel van het leven. Dit gebeurde onder andere de
studenten te informeren over religieuze topics in door middel van sprekers tijdens de
avondtalks. Ook is er zowel tijdens de lunchtalks als tijdens de avondtalks tijd geweest om
individueel met elkaar te sparren over onderwerpen als de bijbel, de relevantie van een
eventueel bestaande God en de zin van het leven.
De subsidie is onder andere gebruikt voor het huren van de locaties en het geluid. Het
passionteam is een commissie zonder duidelijke achterban van een vereniging, omdat het niet
aan een studentenvereniging of studievereniging gebonden is. Daarom is het voor het niet
mogelijk om op de standaard manier budget te krijgen voor hun activiteit. We doen erg veel
aan promotie om sponsoring binnen te halen, maar ook dit is niet genoeg om de hele
begroting te dichten. Subsidie kan de begroting wel dichten en ervoor zorgen dat de activiteit
ook echt georganiseerd kan worden.

Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 600,20-03 t/m 23-03-2017
350
9
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11.Kerstdienst
De O.C.S.G. kerstdienst is een dienst georganiseerd voor en door studenten. Deze vond dit
jaar plaats in de Oosterkerk, waar ruim 800 mensen aanwezig waren. Er was een kerstkoortje,
wat een aantal keer van tevoren had gerepeteerd en een drama team die een drama stuk
opvoerde. Ook was er een Britse spreker die iets vertelde over of en hoe we ons licht kunnen
laten schijnen door naar de ander om te kijken. Het doel van deze dienst is dat mensen
nadenken over de kerstgedachte en aan het denken worden gezet over de zin van het leven.
We kijken erg positief terug op de dienst. We hebben veel positieve reacties gehoord van
mensen op de borrel na de dienst in het Happietaria pand. De organisatie liep erg voorspoedig
en er zijn veel mensen gekomen.
Een kerstdienst zoals de O.C.S.G. Kerstdienst is erg uniek in Nederland. Voor zover wij
weten is Groningen de enige stad in Nederland waar een kerstdienst voor en door jongeren
wordt georganiseerd. Wij hebben gemerkt dat een goede PR essentieel is om veel leden te
‘lokken’ naar een activiteit. Wij hebben goed gebruik gemaakt van verschillende kanalen. Dit
zijn onder andere: Abactismails: 4 weken van tevoren hebben we wekelijks een stuk
ingestuurd; Facebookpagina O.C.S.G: activiteit aangemaakt, vrienden uitgenodigd;
Facebookpagina verenigingen: activiteit gedeeld in de facebookpagina van de verschillende
verenigingen. We hebben ook betaalde Facebook promotie gedaan. Bestuursmededelingen
N.S.G: op de laatste kringavond zijn er mededelingen gedaan door de DV’s over de
kerstdienst; Posters: we hebben posters gemaakt en geprint. Deze zijn verspreid op de
faculteiten van de universiteiten, in Albert Heijns, in het happietaria-pand, de UB, de Hanze,
flats in Vinkhuizen, de aangesloten studentenverenigingen en het SKLO-pand; Ook hebben
we gebruik gemaakt van de schermen in de universiteitsgebouwen waarop we de poster gratis
digitaal konden laten zien.
De subsidie is voor het grootste gedeelte uitgegeven aan het huren van de locatie, aangezien
een locatie waar 1000 mensen in passen simpelweg duur is. Daarnaast moet even benoemd
worden dat O.C.S.G. een orgaan is zonder leden en dus ook weinig tot geen geld van haar
achterban krijgt. Het O.C.S.G. zou zo’n activiteit als de kerstdienst niet zonder subsidie
kunnen organiseren, omdat het hier geen geld voor heeft.

Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

12.

€ 1030,15
19-12-2017
850

Internationale Alpha

Tijdens een serie van 12 avonden plus een weekend vindt er verdieping en gesprek plaats over
de basisprincipes van het christelijk geloof en bijbehorende levensbeschouwelijke vragen. De
activiteit is goed verlopen en zeker geslaagd. De waardering van de deelnemers was zeer
positief.
Door de subsidie was het mogelijk om een locatie te huren met keuken en gespreksruimtes, de
waarde daarvan is substantieel. Zonder beschikking over een dergelijke ruimte is de
10
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uitvoering van de cursus vrijwel onmogelijk. We hebben geen andere locatie kunnen vinden
waarbij er geen of minder kosten zijn.

Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

13.

€ 420,00
01-02 t/m 31-05-2017
31

Student Alpha

Met anderen op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha. Tijdens circa tien
interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je
vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen. Je bent niet de
enige, wereldwijd volgden ruim 29 miljoen mensen een Alpha. Je ontmoet leuke, nieuwe
mensen. Je denkt samen na over vijftien inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn
eigen vragen en ideeën. Daar is alle ruimte voor. De meeste Alpha’s beginnen met een
gezellige en lekkere maaltijd. Na het eten luister je naar een kort inspirerend verhaal over een
van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen.
We kijken terug op twee geslaagde Alpha cursussen, waarin mensen moeilijke vragen durfden
te stellen en we met elkaar discussieerden over de antwoorden. Bij de eerste Alpha (in
februari) lag het deelnemersaantal lager dan gehoopt, dus bij de tweede Alpha (in oktober) is
er meer gepromoot en is ook de organisatie wat professioneler aangepakt.
De subsidie is voornamelijk gebruikt voor het huren van de locatie aangezien dit een van de
grootste kostenposten was. Student Alpha is een goed werkend concept, juist omdat het niet
onder één vereniging valt, maar dat meerdere verenigingen hier bij betrokken zijn en
promoten. Dit betekent echter dat het moeilijk is voor Student Alpha om haar geld uit
contributie van leden te halen. De subsidie zorgt ervoor dat deze activiteit georganiseerd kan
worden, omdat er weinig andere bron van inkomsten is. De deelnemers zelf alle kosten laten
betalen laat het bedrag nogal oplopen, waardoor dit voor mensen ook de drempel kan
verhogen om mee te doen.
Verbruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 1109,85
01-02 t/m 30-04-2017 & 01-10 t/m
31-12-2017
20
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HOST-IFES
HOST-IFES (Hospitality for Overseas
Students)
is
een
platform
voor
internationale studenten in Groningen. Als
christelijke organisatie biedt HOST-IFES internationale studenten een ontmoetingsplek waar
zij studenten van over de hele wereld kunnen ontmoeten in een setting waar respect is voor
iedere religie.

14.

Cultural exchange

Deze avond was georganiseerd in samenwerking met vijf andere internationale
studentenverenigingen uit Groningen, ter bevordering van de internationalisering en het
onderlinge begrip bij studenten uit verschillende landen. We begonnen met een groot diner, en
daarna had elke vereniging de kans om iets uit hun cultuur te laten zien, zoals kostuums,
muziek en taal. Deze avond was een groot succes, vanwege het hoge aantal deelnemers, maar
ook zeker niet in de laatste plaats omdat de bezoekers door dit evenement in contact kwamen
met nieuwe mensen en nieuwe culturen. Door de verscheidenheid aan aanwezige
verenigingen en daarmee gerepresenteerde culturen was deze avond levensbeschouwelijk,
omdat iedere vereniging haar eigen identiteit met zich meebracht. Door onderling contact
werden de deelnemers in aanraking gebracht met andere tradities, religies en gebruiken, wat
bij uitstek een gelegenheid vormt om na te denken over persoonlijke tradities en religies en
waarom je deze eigenlijk hebt.
Deze activiteit is in samenwerking met verschillende andere organisaties georganiseerd. De
inkomsten bestonden in 2017 uit kaartverkoop onder de deelnemers en de subsidie van het
SKLO. De subsidie is gebruikt om de huur van het pand te financieren en gedeeltelijk om
materiaalkosten voor de activiteit te dekken. De kosten voor het diner en de overige materiaalen performancekosten zijn vanuit deelnemersbijdragen betaald.
De subsidie was nodig om deze activiteit te organiseren, omdat in het andere geval dat bedrag
van de deelnemers had moeten komen of van de eigen middelen van HOST. Omdat HOST
naast de subsidie grotendeels afhankelijk is van giften en bijdragen van deelnemers is er niet
veel ruimte om vanuit eigen middelen een activiteit te organiseren. In het geval dat de
12
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deelnemers een hogere bijdrage hadden moeten betalen was er een bepaald aantal
waarschijnlijk niet gekomen. De subsidie heeft ervoor gezorgd dat die drempel laag gehouden
kon worden.
Gebruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

15.

€ 217,00
02-05-2017
100

Vrijdagavonden (18)

In 2017 is er aan de 18 levensbeschouwelijke activiteiten in totaal €1045,56 uitgegeven.
De subsidie voor deze activiteiten besloeg €833. Naast de subsidie zijn de
levensbeschouwelijke activiteiten in 2017 gefinancierd door middel van giften van
sympathisanten en kerken. De subsidie vormde 79,67% van de totale inkomsten.
De kosten die gemaakt zijn voor de vrijdagavonden zoals ook te vinden in de
resultatenrekening gingen naar pandhuur, bedankjes voor sprekers en overige kosten zoals
consumpties en decoraties. De subsidie is met name gebruikt om het huren van het
SKLO-pand te financieren en om de lezers te bedanken voor hun inzet.
HOST-IFES is een vereniging die geen vaste contributie vraagt aan haar bezoekers,
aangezien er behoorlijke variatie is in de personen die HOST bezoeken. We merken dat er
bij HOST een vaste kern is die bijna iedere vrijdagavond aanwezig is, maar er is ook een
aantal dat af en toe eens langskomt. Om het bezoeken van HOST zo laagdrempelig
mogelijk te houden is er daarom voor gekozen geen vaste deelnemersbijdrage te vragen.
Dit brengt echter wel met zich mee dat de financiering van activiteiten soms moeilijk is.
Zonder de subsidie van het SKLO was het niet mogelijk geweest om iedere vrijdagavond
een activiteit te organiseren, vooral omdat HOST zelf het volledige bedrag aan pandhuur
zich niet veroorloven. Om die reden zou het idee van HOST, als een home away from
home voor internationale studenten in Groningen, wegvallen zonder de subsidie.

Datum
13-01-2017
20-01-2017
03-02-2017
17-02-2017
24-02-2017
17-03-2017
24-03-2017
07-04-2017
28-04-2017
19-05-2017
09-06-2017
22-09-2017

Invulling vrijdagavonden 2017
Activiteit
1. Britisch Culture Night
2. Prayer Night
3. Bridging the cultural gap
4. Try Alpha Night
5. Faith around the world 2.0
6. Latin American Culture Night
7. Grill a Christian
8. Lecture Night Peter Payne
9. Worship Night
10. Movie Night August Rush
11. Reflection Night
12. Turkish Culture Night

Deelnemers

Gebruikte
subsidie

33
44
19
45
31
27
25
27
31
24
26
38
13
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29-09-2017
13-10-2017
20-10-2017
24-11-2017
08-12-2017
15-12-2017

13. Faith around the world
14. Finnish Culture Night
15. Movie Night Lost in Translation
16. Worship and Testimony Night
17. German Culture Night
18. Christmas Celebration

Totale subsidie

34
26
28
20
26
25
€ 833,00

1. Bij de Britse cultuuravond waren er twee studenten uit Engeland die een presentatie
gaven over de cultuur, religie en politiek in Groot-Brittannië, waarbij er onder andere
over de invloed van de Anglicaanse kerk op de hedendaagse samenleving werd
verteld, die haar naam te danken heeft aan Engeland.
2. In samenwerking met de organisatie van de Week van Gebed werd de avond bij
HOST ingericht met een lezing over het genezen van relaties onderling en met God.
Daarna werd er gesproken en gebeden in groepjes. Bezoekers werden uitgedaagd om
te reflecteren over hun relaties met vrienden en familie en met God en waar misschien
wel herstel of verandering nodig was.
3. Twee studenten vertelden over de cultuurshocks die zij ervoeren toen zij naar een
ander land verhuisden (respectievelijk van Nederland naar Spanje en van Moldavië
naar Nederland) en hoe ze hiermee omgingen op spiritueel gebied. Ze vertelden
openlijk over de problemen waar zij tegenaan liepen, en hoe hun geloof hen daarin
kon helpen.
4. Tijdens deze avond werd er een introductie gegeven in het christendom en de Bijbel.
Wat is het christendom? Wat is de Bijbel en wat staat daar nou in? In samenwerking
met de International Student Alpha werd de inhoud van een Alphacursusavond
aangeboden aan de aanwezigen ter inspiratie en om een impressie op te doen van wat
een dergelijke cursus nou inhoudt, waarna de aanwezigen die het interessant vonden
zich vrijblijvend konden aanmelden voor de hele cursus. Er waren deze avond 45
gasten, wat de avond zeker tot een succes maakte.
5. Twee studenten gaven presentaties over hoe zij opgroeiden in het buitenland en hoe
het was om op te groeien in een land waar de religieuze diversiteit zo anders was. Ook
was er een ruimte om te mediteren ingericht waar de aanwezigen tot zichzelf konden
komen.
6. Een student uit El Salvador vertelde tijdens deze avond over de cultuur in
Latijns-Amerika. Er werd ingegaan op de geschiedenis van religie van de
oorspronkelijke inwoners. Daarbij werd uitgelegd hoe de katholieke kerk
tegenwoordig veel invloed heeft in landen in Latijns Amerika, met name in Mexico.
7. Tijdens deze avond hebben we de bezoekers kritische vragen laten stellen aan een
aantal christelijke sprekers over hoe christenen omgaan met grote religieuze vragen
over geweld en geloof en over morele en ethische kwesties.
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Panel: Hans & JoAnn van Seventer (senior student workers), Frank Tsiwah &
Sampson Adjokatse (voorgangers in internationale kerken in Groningen)
8. Op deze avond kwamen Peter Payne (Spreker en deskundige bij het Institute for
Credible Christianity, USA) en zijn vrouw spreken over twee onderwerpen. Peter
Payne ging in op hoe gelovigen tot discipelschap kunnen komen, vanuit het
perspectief van christenen en moslims die hun leiders volgen. Ook sprak hij over het
fenomeen ‘somethingism’, het geloof in ‘iets’ zonder mee te doen aan georganiseerde
religie.
9. Drie muziekteamleden van de internationale Vineyard kerk waren gevraagd de
aanbidding te leiden en daarna was er een discussie in groepen over wat worship
inhoudt en hoe dat een plek heeft in je leven.
10. Bij deze avond is de film August Rush bekeken over een getalenteerde pianist die door
tragedie zijn ouders nooit heeft gekend en denkt dat hij wees is, en als kind naar hen
op zoek gaat. Hierna was er een discussie over het gebruik van je talenten in je
dagelijks leven. Ook dachten de gasten na over het belang van je familie in je leven,
juist als je in het buitenland woont.
11. Deze avond stond in het teken van afscheid nemen van een andere cultuur, en hoe je je
tijd in het buitenland hebt ervaren. Daarbij kwam ook een praktisch gedeelte aan bod
over de ‘reverse culture shock’ die studenten kunnen krijgen wanneer zij terugkeren
naar hun eigen land en cultuur na een periode in het buitenland. Er was daarnaast
ruimte voor het aan elkaar vertellen van ervaringen van studenten en aanwezigen zelf
en hoe dit ervaren was en welke waarde het geloof hierin toevoegde.
12. Dit was de eerste levensbeschouwelijke van het seizoen 2017-2018. Een studente die
HOST regelmatig bezoekt vertelde over haar thuisland, Turkije. Ze liet de overige
gasten kennismaken met de Turkse cultuur door middel van bijvoorbeeld Turkse
koffie. Door diverse filmpjes werd een beeld geschetst van het leven in Turkije. Ook
werd er in gegaan op het leven als christen in Turkije, wat in Turkije niet door de hele
bevolking geaccepteerd is, doordat de meerderheid van de bevolking moslim is.
13. Vier studenten vertelden over de relatie tussen hun thuisland en hun geloofsleven.
Tijdens deze avond ging de rest van de gasten in rondes bij ieder persoon langs. Iedere
student vertelde op zijn of haar eigen manier over zijn land van herkomst en welke rol
religie in deze landen speelt. Zo was er bijvoorbeeld een studente die vertelde dat er in
haar thuisland veel christenen vervolgd worden, waarbij ze de vraag stelde wat haar
publiek zelf zou doen als zij vervolgd werden en kans liepen om te sterven voor hun
principes. Op die manier werden de bezoekers gevraagd zelf na te denken over
situaties waarin zij normaal gesproken misschien maar weinig mee in aanraking
komen.
14. Twee studenten uit Finland vertelden over hun thuisland. Ze vertelden over hun
tradities en gewoontes en over de Finse dingen die ze in Nederland missen. Ze gingen
in op stereotypes die buitenlanders hebben over hen en in hoeverre deze stereotypes
waar zijn. In het bijzonder gingen ze in op het christendom en op hoe zij het ervaren
15
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hebben om als christen in Finland te leven en hoe verschillend dat soms is met
Nederland.
15. Tijdens deze avond hebben we de film Lost in Translation gekeken. Dit is een film die
gaat over een Amerikaans vrouw die voor het werk van haar man meeverhuist naar
Japan. Al gauw krijgt ze met heimwee en eenzaamheid te maken. Op een gegeven
moment komt ze een man tegen die ook uit de Verenigde Staten komt bij wie ze haar
hart kan luchten. Gedurende de film is te zien hoe deze twee personen steeds dichter
naar elkaar toe groeien. Na afloop van de film werd er in twee groepen nagepraat over
de film. Hierbij ging het over thema’s als je eenzaam voelen in een nieuw land, waar
ook buitenlandse studenten mee te maken kunnen krijgen. Een ander thema was het
belang van nieuwe vriendschappen voor het je thuis voelen in een land en wat de
bezoekers daarin zelf voor een ander konden betekenen.
16. Tijdens deze avond heeft een band, bestaande uit studenten die regelmatig bij HOST
langskomen, de overige bezoekers geleid in aanbidding. Tussendoor was er
gelegenheid om een persoonlijk getuigenis over het geloof, in welke vorm dan ook, te
delen.
17. Op de German Culture Night was het podium aan een Duitse studente die vertelde
over haar thuiscultuur. Zij vertelde over de geschiedenis van Duitsland en hoe
gebeurtenissen zoals de Tweede Wereldoorlog het leven in Duitsland beïnvloed
hebben en nog altijd beïnvloeden. Ook werden er stereotypes besproken en typisch
Duitse karakteristieken, zoals Duitse efficiëntie.
18. Deze activiteit heeft nog niet plaatsgevonden op het moment dat deze verantwoording
wordt ingeleverd, daarom volgt er een korte beschrijving van de plannen.
Tijdens deze avond zal het kerstverhaal verteld worden om de bezoekers te herinneren
aan datgene wat we eigenlijk vieren tijdens het kerstfeest. De deelnemers worden
hierin uitgedaagd om na te denken wat de betekenis van Kerst nou precies voor hén
inhoudt. Daarna zal er een pubquiz plaatsvinden waarbij er zowel algemene kersttrivia
als ook rondes met Bijbelvragen langs zullen komen.
Deze activiteit is levensbeschouwelijk, omdat iedere deelnemer zal worden uitgedaagd
om zelf na te denken over wat hij of zij gedenkt tijdens kerst. Zit er meer achter dan
alleen een gezellig samenzijn met familie en vrienden en wat houdt kerst in als je als
internationale student niet naar huis kunt?

16
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C.S.V. Ichthus
Christelijk studentenvereniging Ichthus is een onderdeel
van het Ichthus landelijk. Ichthus is een vereniging met
ongeveer 135 leden. De vereniging kenmerkt zich door
laagdrempelige activiteiten die voor een ieder, die daar behoefte aan heeft, toegankelijk zijn.
Een goed voorbeeld daarvan zijn de gemeenschappelijke avonden.

19.

Gemeenschappelijke avonden (5)

Dinsdagavond is Ichthusavond voor Ichthianen. In de meeste gevallen houdt dit in dat er
kringavonden zijn, maar een paar keer per jaar is dat een Gezamenlijke Avond. De avond
heeft wel een thema, maar is niet zo specifiek uitgediept als een Kroegcollege. Bij een
Gezamenlijke Avond wordt het overgrote deel van de vereniging verwacht. De avond bestaat
uit een maaltijd, gevolgd door een koffiemoment en een dienst. Gemeenschappelijke avonden
zijn laagdrempeliger dan Kroegcolleges doordat er meer mensen zijn en het karakter van de
avonden ontspannener is dan bij Kroegcolleges.
Gemeenschappelijke avonden worden gehouden in De Cirkel aan de Korreweg 47. Deze
locatie biedt ons namelijk alles wat we nodig hebben: ruimte voor 160 mensen om te eten, een
keuken en een zaal voor de dienst.
17
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Kick Offs staan in het teken van het jaarthema. In een jaar zijn er meerdere subthema’s, deze
worden bij een Kick-Off uitgelicht. Op deze avonden komt er een spreker die een
overdenking houdt over een bepaald thema van dat jaar. Alleen met behulp van subsidie van
het SKLO kunnen we deze avond organiseren. De subsidie wordt gebruikt onkosten van
gebruik van de zaal, de huur van de zaal, een sprekersvergoeding en overige kosten. Van de
leden van Ichthus wordt een eigen bijdrage verwacht. Gemeenschappelijke avonden zijn
laagdrempeliger dan Kroegcolleges doordat er meer mensen zijn en het karakter van de
avonden ontspannener is dan bij Kroegcolleges. Daardoor zijn er vaak niet-leden aanwezig bij
deze avonden.

Datum

Gemeenschappelijke avonden 2017
Thema

Deelnemers

10-01-2017
28-03-2017
03-10-2017
30-05-2017
14-11-2017
18-04-2017

Kick Off 1
Kick Off 2
Kick Off 3
Praise & Prayer 1
Praise & Prayer 2
Paasdienst

137
117
147
134
141
147

Kick Off 1

Kick Off 2

Kick Off 3
Praise & Prayer 1

Praise & Prayer 2
Paasdienst

Gebruikte
Subsidie
€ 238,54
€ 238,54
€ 238,54
€ 206,04
€ 206,04
€ 238,54

De eerste Kick-Off vond plaats op 10 januari en er waren 137
aanwezigen. Het thema van de avond was “Stop! … En door!” wat
aansloot bij Richteren en te maken had met het uitdragen van een
christelijke identiteit. De spreker van de avond was Prof. Klaas Spronk.
De tweede Kick-Off vond plaats op 28 maart en er waren 117
aanwezigen. De spreker van deze avond was ds. Betty Gras en ze sprak
over het thema “Einde(loos)”, wat aansloot bij Openbaringen en bij ons
lustrum.
De derde Kick-Off vond plaats op 3 oktober en er waren 147
aanwezigen. De spreker van de avond was Jouke Janze en hij sprak
over het thema “Who am I?”.
Op deze avonden staan aanbidding en gebed centraal. Er is dan geen
spreker, zodat er meer aandacht uitgaat naar het zingen van liederen en
verschillende vormen van gebed. Er zijn meestal meerdere
gebedsvormen, zodat mensen iets leren over de vormen maar ook
kunnen oefenen met verschillende gebedsvormen. De eerste Praise &
Prayer vond plaats op 30 mei en er waren 134 aanwezigen. We vierden
samen Pinksteren met een knipoog naar ons lustrum. Het was een
dankdienst met als thema “Thank you!”.
De tweede Praise&Prayer vond plaats op 14 november en er waren 141
mensen aanwezig. Het thema van de avond was “Speak and listen”
Elk jaar houdt Ichthus een eigen paasviering. Voor 2017 was deze op
18 april en er waren 147 mensen aanwezig. De avond was in
samenwerking met HOST en daarom ook in het Engels. De spreker was
Frank Tsiwah en hij sprak over het thema “No wonder they call him
saviour”. Er was een overdenking die te maken had met Pasen en voor
18
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de aanwezigen die onbekend zijn met Pasen werd ook de betekenis
ervan duidelijk gemaakt.

20.

Kroegcolleges (5)

Onder Kroegcolleges verstaan wij een lezing of ander informatief gedeelte met daarna ruimte
voor discussie en/of vragen. Een Kroegcollege is per definitie levensbeschouwelijk, aangezien
elk onderwerp aan het christelijk geloof, en soms ook aan een ander geloof wordt gekoppeld.
De hoofdvraag bij elk Kroegcollege is eigenlijk: hoe ga je als christen met bepaalde zaken
om? Sprekers met kennis van zaken en een brede visie kunnen lang moeten reizen en meer
vergoeding vragen. Kroegcolleges zijn avonden waar een onderwerp echt uitgediept wordt, en
vergen daarom ook een spreker die bedreven is in het onderwerp.
Kroegcolleges 2017
Datum

Thema

Deelnemers

02-02-2017
16-03-2017

Kroegcollege 1
Kroegcollege 2

46
56

Gebruikte
subsidie
€ 20,00
€ 21,74

15-06-2017
12-10-2017
16-11-2017

Kroegcollege 3
Kroegcollege 4
Kroegcollege 5

43
60
70

€ 69,63
€ 35,00
€ 91,14

Kroegcollege 1:

Het eerste Kroegcollege van 2017 vond plaats op 2 februari. Er waren
circa 46 mensen aanwezig. Het onderwerp van de avond was “Let’s
Splash!’. Het was een interactieve avond over thema’s zoals
maatschappelijke betrokkenheid, roeping en zending. Het bestuur van
afgelopen jaar zette zich in op maatschappelijke betrokkenheid in
bredere zin: hoe geef je wereldproblematiek handvaten vanuit een
christelijk wereldvisie en verschilt deze van een algemene wereldvisie?
Het onderwerp is een uitdagend hedendaags probleem waar
verschillende meningen over bestaan en is daarom ook geschikt voor
externen. Er waren twee sprekers, Bart Meijer van de
zendingsorganisatie Agapé en Wilma Meijer die betrokken is bij
stichting Reheboth.

Kroegcollege 2:

Het tweede Kroegcollege van 2017 vond plaats op 16 maart. Er waren
circa 56 mensen aanwezig. Het thema van de avond was
“Gebedsgenezing & Evangelisatie”. Er was de mogelijkheid voor
Ichthianen en alumni om hun blik te delen op deze onderwerpen,
waarna discussie en debat volgde. Het bestuur van afgelopen jaar wilde
namelijk meer aandacht voor het opbouwen van elkaar en de ander door
op een goede manier getuigen. De avond was voor zowel Ichthianen als
externen interessant en aantrekkelijk, aangezien we niet per sé in
hebben gezet op getuigen als christelijke activiteit, maar er ook een
kritische blik op willen werpen vanuit christelijke en niet-christelijke
visie.
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Kroegcollege 3:

Het derde Kroegcollege van 2017 vond plaats op 15 juni en er waren
circa 43 aanwezigen. Het thema van deze avond was
“Interpretatieverschillen tussen Joden & Christenen”. Hierbij zijn niet
alleen interpretatieverschillen van de Bijbel tussen Christenen en Joden
besproken, maar ook de verschillen tussen Bijbel, Koran en andere
geschriften besproken. De spreker van de avond was Hans Snoek. Hij
lichtte ook zijn eigen ervaring op dit gebied toe. Er was ook ruimte om
allerlei vragen stellen, waardoor het een interactieve en interessante
avond was. Hierdoor was het mogelijk om een duidelijker beeld te
krijgen van de verschillen tussen deze verschillende religies.

Kroegcollege 4:

Het vierde Kroegcollege van 2017 vond plaats op 12 oktober en er
waren circa 60 aanwezigen. Het thema van de avond was “Musica est
donum dei optimi” met als ondertitel muziek is een geschenk van de
allerhoogste God. De spreker van de avond was Maarten Luther, een net
afgestudeerde theoloog die ook in een metalband heeft gezeten. Hij
heeft verschillende visies op seculiere muziek en hoe je daar als christen
mee om kan gaan gegeven. Ook heeft hij zijn visie op muziek in de kerk
gegeven. Het was een erg interessante avond waarbij er vanuit een
anders dan gebruikelijke manier naar muziek werd gekeken. Het hielp
om bewuster met muziek om te gaan waar je dagelijks naar luistert.
Soms is de tekst minder onschuldig dan hij lijkt. Tegelijkertijd werd ook
duidelijk dat de vorm of stijl van muziek niet direct zorgt voor al dan
niet Christelijke boodschap.

Kroegcollege 5:

Het vijfde Kroegcollege van 2017 vond plaats op 16 november en er
waren circa 70 aanwezigen. Het thema van deze avond was
“Homoseksualiteit, een open gesprek over verschillende Christelijke
visies”. Hierbij werden verschillende Christelijke visies op
homoseksualiteit besproken. Er waren twee dominees die eerst hun
eigen visie presenteerden en, waarna ze het gesprek leidden. Dominee
Basoski van de Columnakerk in Groningen (GKV) en dominee Van ’t
Hof van de Bethelkerk (NGK) hebben allebei een andere visie uitgelegd
tijdens het kroegcollege. Naderhand waren er wat vragen en
opmerkingen vanuit de zaal. Beide delen van de avond zorgden ervoor
dat de aanwezigen een duidelijker beeld kregen van mogelijke
Christelijke visies op homoseksualiteit.

21.

Algemene promotiekosten

Host vraagt geen kosten voor een lidmaatschap en heeft daarom geen structurele inkomsten
die aan zaken als promotiekosten kunnen worden besteed. Om studenten goed te kunnen
bereiken worden de nodige promotiekosten gemaakt. Het betreft dan veelal flyers die worden
uitgedeeld op de informatiemarkten van zowel de Rijksuniversiteit als van de
20

VERANTWOORDING 2017

Hanzehogeschool. Voor een deel van de te maken promotiekosten vraagt HOST subsidie aan.
Mede omdat een deel van de kosten kan worden toegerekend aan de levensbeschouwelijke
activiteiten die HOST organiseert.
Gebruikte subsidie promotie

€ 250,00

C.S.F.R.
Yir’at ‘Adonay
Het Gronings dispuut Yir’at ‘Adonay is een
onderdeel van C.S.F.R., een landelijke
studentenvereniging
op
reformatorische
grondslag. Zij organiseren naast het regulieren aanbod voor hun leden ook publieke
lezingen en openbare studieweekenden rondom levensbeschouwelijke thema’s welke
zijn toegankelijk voor alle studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

1. Studiedagen: Poland, country of opposites
Het thema van de studiedagen in 2017 was ‘Polen – een land tussen twee tegenpolen’.
Woensdag werd de documentaire ‘Brief uit Polen’ en de film ‘Ida’ gekeken, om vervolgens
21
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met elkaar in discussie hierover te gaan. Op de donderdag werd er een combinatielezing
uitgesproken door drs. Kraft van Ermel en dhr. Tomasz Mosczynski. Poolse representaties
van Polen in de geschiedenis werden uiteengezet en de lector liet zien hoe Poolse politici
Polen neerzetten als een Europees land dat letterlijk aan de grenzen van Europa lag en ligt en
voor Europa heeft geleden. Dhr. Tomasz Mosczynski, de first counsellor van Polen in
Nederland ging in op het aspect van de huidige internationale betrekkingen van Polen in de
EU. Op vrijdag kregen we een rondleiding van pastoor Wagenaar en hield pastoor Okonek
een lezing over Pools katholicisme in Nederland. De rode draad werd gevormd door de vraag:
op welke manier construeert Polen haar identiteit? Dit heeft alles te maken met
levensbeschouwing dus. De subsidie is gebruikt voor de financiering van de lectoren en
zaalhuur om de lezingen te huisvesten. Door de subsidie waren de studiedagen voor eenieder
toegankelijk en betaalbaar.
Gebruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 172,80
18-02 t/m 20-02-2017
55

2. Lezingen (4)
Het jaarthema van Yir’at ‘Adonay was ‘macht. Rondom dit thema zijn vier lezingen
georganiseerd. De subsidie is gebruikt om de lectoren te kunnen financieren en om de
zaalhuur te kunnen bekostigen. Zonder subsidie hadden deze lezingen niet in het
academiegebouw kunnen plaatsvinden en waren de activiteiten niet toegankelijk geweest voor
zoveel mogelijk studenten. Tevens zouden wij de lectoren niet kunnen bedanken middels een
boekenbon, fles wijn en reiskostenvergoeding.

Lezingen 2017
Datum

Thema

Deelnemers

09-02-2017
23-02-2017
09-11-2017
06-12-2017

Macht en Geld
Macht en Regering
Zijn christendom en evolutie verenigbaar
Van algemeen theïsme naar christendom

35
40
60
77

Gebruikte
subsidie
€ 152,00
€ 72,00
€ 92,00
€ 292,00

Kort zal worden toegelicht wat het thema van de lezing inhield en wie de spreker was op de
lezing.
Lezing 1:

Omschrijving activiteit De tweede jaarthemalezing van het jaarthema ‘Macht’
werd verzorgd door dr. Raymond Zaal. Hij behandelde de relatie tussen macht
en geld en de ethische vraagstukken die daar bij komen kijken. Onderwerpen
als inkomensongelijkheid, beloningsdiscussie en ‘the winner takes all’
passeerden de revue. Vanwege de ethische dilemma’s die naar voren kwamen
tijdens de lezing, kunnen we wel degelijk zeggen dat deze lezing
levensbeschouwelijk van aard was.
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Lezing 2:

Omschrijving activiteit Op 23 februari 2017 hield prof. de Vries een lezing
onder het thema ‘Macht en regering’. De Nederlandse democratie werd onder
de loep genomen en tevens kwamen andere regeringsvormen aan bod. Op
verschillende vragen trachtte de lector antwoorden te vinden. Wat betekent ons
huidige systeem van verkiezingen voor de integriteit van politieke partijen en
welke rol speelt populisme hierin? Wat is de invloed van Europa en in hoeverre
wordt de soevereiniteit van een land aangetast door de EU? Welke
regeringsvorm voldoet het beste aan onze waarden alsook het waarborgen van
onze economische welvaart en welzijn in algemene zin? Hoe groot is de ‘macht
van de meerderheid’, de stem van de kiezer? In hoeverre kan van de
gemiddelde burger verwacht worden dat hij of zij weet wat goed is voor het
land? Visie op regeringsvormen heeft alles te maken met levensbeschouwing.

Lezing 3:

Omschrijving activiteit Het jaarthema ‘rentmeesterschap’ van het dispuutsjaar
2017-2018 werd afgetrapt met een lezing van dr. René Fransen. Hij betoogde
tijdens deze lezing dat christendom en evolutie, twee ogenschijnlijke elkaar
tegensprekende levensbeschouwingen, verenigbaar zijn. Verschillende
levensbeschouwingen op het ontstaan van de aarde kwamen deze avond naar
voren. We kijken terug op een zeer geslaagde avond, met een hoge opkomst
wat betreft deelnemers, waaronder ook veel niet-leden van onze vereniging.

Lezing 4:

Omschrijving activiteit Deze lezing, gehouden door filosoof en wiskundige
Emanuel Rutten, ging specifiek over de christelijke levensbeschouwing. De
lector ging deze avond in op de onderscheidenheid van het christendom ten
opzichte van andere theïstische levensbeschouwingen. Hij droeg een vijftal
argumenten aan waarom het christendom rationeel gerechtvaardigd is. Deze
lezing had een hoge opkomst deelnemers, mede door een goede promotie
vanuit de organiserende commissie. Ongeveer de helft van de deelnemers
betrof niet-leden van onze vereniging.

Navigators
studentenvereniging
Navigators Studentenvereniging Groningen is een
snelgroeiende, christelijke studentenvereniging in
Groningen met momenteel bijna 500 leden. Binnen
de vereniging heerst een goede afwisseling tussen student-zijn en de diepgang in het
christelijk geloof. Naast de vaste verenigingsavond op de dinsdag vinden er regelmatig andere
activiteiten plaats zoals feesten, praise & worships, koffiemomenten, happenings en het
jaarlijkse gala.
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19. Praise & worships (5)
N.S.G. organiseerde in 2017 vijf Praise & Worships (31/01, 28/03, 25/04, 12/09, 24/10) die
openstonden voor studenten van de RuG en Hanze. Een band begeleidt de samenzang en een
preek wordt verzorgd door een interne of externe spreker. Zowel de samenzang als de preek
hebben een christelijk karakter en zijn gericht op studenten. Praise & Worships worden in de
Goede Herderkerk (CCG, Johan de Wittstraat 2) gehouden en staan open voor eenieder. Deze
Praise & Worships worden gepromoot door het verspreiden van posters en via facebook.
De subsidie is in de eerste plaats gebruikt voor het vergoeden van reiskosten van externe
sprekers, die over specifieke onderwerpen (Geloof & wetenschap, Christen zijn in de
maatschappij, Gods missie etc.) een toespraak hebben gehouden. Zij hadden meer kennis over
deze onderwerpen, wat een meerwaarde aan de Praise & Worships heeft gegeven. De
onkosten van de sprekers bedroegen in totaal €148,58. Verder is €200,-, besteed aan onkosten
voor de band, die de begeleiding van de muziek verzorgde. De rest van de subsidie is besteed
aan de huur van de CCG zodat wij hier een groot aantal mensen konden ontvangen. Ten slotte
is er €50,00 euro besteed aan promotie.
Gebruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 1500,00
31/01, 28/03, 25/04, 12/09, 24/10
335 personen

20. Kompasvond
N.S.G. organiseert jaarlijks een activiteit waarbij zoveel mogelijk niet-leden bereikt worden.
Afgelopen jaren had dit de vorm van een toneelstuk (de Happening), dit jaar hebben we
gekozen voor een andere vorm. Het doel is een laagdrempelige activiteit die studenten uit de
stad Groningen van buiten en binnen de Vereniging aantrekt en hen aan het denken zet over
hun eigen levensovertuiging. De activiteit vond plaats in de Nieuwe Kerk en evangelist Joop
Gottmers kwam spreken. Voor de pauze sprak hij over zijn eigen weg naar het christelijk
geloof en hoe de vragen die hij had beantwoord werden. Na een korte onderbreking was er
ruimte voor interactie.
De subsidie is gebruikt voor de kosten van de locatie en de vergoeding van de spreker. Door
het huren van de locatie konden we meer mensen uitnodigen en door het uitnodigen van een
bekende externe spreken sprak dit meer mensen aan.
Gebruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 800,00
06/06/2017
150

21. Debattoernooi
Dit was een debatavond waarop studenten met verschillende levensovertuigingen met elkaar
discussieerden over levensbeschouwelijke thema’s. Eerst vond er een teamtoernooi plaats en
later op de avond nog een lagerhuisdebat waarin ook twee grotere teams met elkaar
discussieerden over levensbeschouwelijke thema’s. Alle contractus en OCSG-Verenigingen
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werden uitgenodigd, daarnaast de studentlijsten en de studentendebatvereniging. Zo ontstond
er een deelnemersveld bestaande uit allemaal studenten met verschillende
levensovertuigingen.
Het doel van de avond was om studenten door middel van het verdedigen van verschillende
stellingen tegen elkaar uit te dagen. Hierdoor werd men gestimuleerd ergens vanuit een ander
perspectief over na te denken. De activiteit stond open voor studenten van de RuG en de
Hanze.
De subsidie is gebruikt om de spreker te bekostigen. Doordat er een spreker aanwezig was
werd meer inhoud gegeven aan de avond en werden de aanwezigen meer gemotiveerd tot
nadenken over bepaalde onderwerpen.

Gebruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 100,00
09/03/2017
150

Gereformeerden
Studentenvereniging
De GSV, de Gereformeerde Studenten Vereniging, is een
christelijke studentenvereniging met een gereformeerde
basis. De vereniging bestaat uit een hechte groep van zo’n 200 studenten die elke week
bij elkaar komen op Bijbelkring. De vereniging heeft als streven om de verschillende
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aspecten van de vereniging – Christelijk, studentikoos, intellectueel en sociaal –
harmonieus te combineren.

22. Lezing: ‘Is geloof in het bestaan van God (ir)rationeel?
In oktober heeft de GSV een lezing georganiseerd voor een volle Heymanszaal in het
academiegebouw. Er waren met name studenten van de GSV. Er waren daarnaast ook een
aantal externen, middels het evenement ook is gepromoot is op Facebook.
Emanuel Rutten zette in een vlammend betoog van een ongeveer uur een viertal argumenten
uiteen die het volgens hem zeer redelijk maken te geloven in God. Volgens Rutten is de
bestaande opinie dat geloven in God irrationeel is een van de grootste mythen uit onze
postmoderne tijd. Na het betoog konden vragen worden gesteld. Veel van deze vragen waren
verduidelijkingsvragen op de in het eerste uur uiteengezette argumenten. In de laatste vraag
aan Rutten werd nog de koppeling gemaakt van algemeen theïsme naar specifiek christendom,
waar Rutten nog kort op in ging.
Deze activiteit is levensbeschouwelijk geweest aangezien de lezing ging over de visie van de
spreker (en die van de toehoorders) op het leven; ‘is het in ons leven redelijk om te geloven in
God of is dit irrationeel?’. Dat heeft uiteraard alles met levensbeschouwing te maken.
De kosten van de locatie zijn door de RUG niet in rekening gebracht wat heeft gezorgd voor
een flinke financiële meevaller. Toch blijft Emanuel Rutten en dure spreker aangezien hij een
ervaren spreker is en een grote afstand moest overbruggen naar Groningen. Gezien het budget
van onze Openbare Vergaderingen Commissie blijft daardoor subsidie zeer wenselijk om de
begroting rond te krijgen. De subsidie zal volledig worden gebruikt om de kosten van de
spreker voor een deel te kunnen dekken.

Gebruikte subsidie
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

€ 148,32
16-10-2017
50

Studentenpastoraat
Het Studentenpastoraat valt niet direct onder de bij
het SKLO betrokken organisaties. Voor 2016 was
er een aanvraag gedaan voor een vijftal lezingen met verschillende onderwerpen op het vlak
van levensbeschouwing. Uit de verantwoording blijkt echter dat zowel de begrote kosten als
het aantal activiteiten niet realistisch was.
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23. Lezingen
In maart is de eerste lezing georganiseerd over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
door dr. G.H. van Kooten, hoogleraar Nieuwe Testament en Geschiedenis van het Vroege
Christendom aan de RuG.De lezing werd door het publiek als positief beoordeeld. Men was
vooral getroffendoor nieuwe inzichten die de lector op vlotte wijze overdroeg.
Levensbeschouwelijke relevantie: betekenis van de gegeven informatie voor argumentie voor
het christelijk geloof. De tweede lezing is gegeven door Mw Wiegman, voormalig
parlementariër en directeur van de NPV. Zij hield een boeiende lezing over hoe wij
tegenwoordig aan moeten keken het fenomeen euthanasie en de ethische en politieke aspecten
daarvan.Het publiek vond het positief dat zij veel informatie gaf, waarvan het meeste aan de
bezoekers niet bekend was. Ook had de spreker oog voor de realiteit en ook dat kwam
goed over. De lezing werd gehouden in het SKLO-pand

Lezingen 2017
Datum

Thema

Deelnemers

16-03-2017
05-10-2017

Macht en Geld
Euthanasie door Esmé Wiegman
Totaal

35
29

Gebruikte
subsidie

€ 208,88
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