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Inleiding
Geacht college van bestuur,

Voor u ligt het activiteitenoverzicht 2021 van de SKLO en de onder haar vallende organisaties
GSp, O.C.S.G., HOST-IFES, C.S.V. Ichthus, C.S.F.R. Groningen – Yir’at ‘Adonay, N.S.G. en de GSV. Per
organisatie worden de georganiseerde activiteiten toegelicht. Waar een activiteit niet
doorgegaan is wordt verantwoord wat daar de oorzaak van is. Door corona zijn veel activiteiten
niet doorgegaan of zijn doorgegaan in aangepaste vorm.

Met vriendelijke groet,

Namens de Deelnemersraad van de SKLO,
Het Bestuur 2021-2022 van de SKLO
Cor van ‘t Hof voorzitter
Wietse Ouwejan secretaris
Ruth van Maastricht penningmeester
Anne Holtland externus
SKLO - Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke Organisaties
T. 050 3129926
M. 06 18543085
W. www.sklo.nl
F. www.facebook.nl/SKLOGroningen
I. www.instagram.com/sklogroningen
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Studentenkoepel levensbeschouwelijke
organisaties
1. Keiweek
In de Keiweek is er dit jaar niks georganiseerd door de SKLO. Het Pand van SKLO werd wel
gebruikt tijdens de Keiweek door de deelnemer CSFR.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

-

2. Nacht van de levensbeschouwing
Studenten uit Groningen kennis laten maken met levensbeschouwing was het doel van deze
vierde editie van de Nacht van de Levensbeschouwing. Het thema van dit jaar was: ‘Zin in
Muziek’ Alles draaide deze avond om muziek: waarom luisteren we ernaar, wat doet muziek met
ons en welke zingeving biedt het ons in het leven? De bekende pianist Wibi Soerjadi stond deze
avond centraal. Hij werd geïnterviewd door componist, dirigent en oud directeur van het Prins
Claus Conservatorium Chris Fictoor. De studenten kregen vrijuit de ruimte om vragen te stellen
aan Wibi Soerjadi, op deze manier was er interactie met de bezoekers. Een aantal van de
belangrijkste elementen uit het leven van Wibi Soerjadi werden uitgelicht in een aantal korte
lezingen/workshops. De lezingen die werden gegeven waren:
- Muziek in Disney door Dr. Dan Hassler-Forest, universitair docent aan de afdeling Mediaen Cultuurwetenschappen in Utrecht
- Muziektherapie door Dr. Sonja Aalbers, muziektherapeut en docent
- Muziek en Doofheid door Dr. Robert Harris, Musicus én wetenschapper
- Religie en popmuziek door Alain Verheij, theoloog, schrijver en spreker
- Zin in Bach door Jaap de Kok, professioneel dirigent, organist en klavecinist Wietse
Ouwejan, professioneel organist en klavecinist
Met de opkomst van 224 studenten en 27 niet-studenten en met grote interesse voor dit
evenement vanuit de universiteit van Groningen kunnen we stellen dat de
‘Nacht’ een succes was. De organisatie van de vierde editie van Nacht van de Levensbeschouwing
op 13 oktober 2021 lag in de handen van een groep studenten van de aangesloten verenigingen
van de Studentenkoepel voor Levensbeschouwelijke organisaties (SKLO) en kreeg daarbij
ondersteuning van het secretariaat van de SKLO.

Datum van activiteit
Deelnemersaantal

13 oktober 2021
224 studenten en 27 niet-studenten
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3. Voeding en Psyche
De lezing Voeding en Psyche is dit jaar weer niet doorgegaan vanwege corona, het festival er
omheen ging namelijk ook niet door. Dit jaar hopen we deze lezingen alsnog te verzorgen
tijdens het festival ‘Van Yesse naar Sint Jan’
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

-

4. Van Yesse naar Sint-Jan
De activiteit en lezing ‘Van Yesse naar Sint-Jan’ werd door SKLO georganiseerd in samenwerking
met de VVM en de Universiteit van Birmingham. Vanwege Covid is deze activiteit niet
doorgegaan, daarom wordt het verschoven naar het komende jaar, 2022.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

-

5. Wellbeing maand
In de Wellbeing maand heeftde SKLO twee lezingen georganiseerd, deze waren online vanwege
de corona beperkingen op dat moment.
Activiteit 1: Een lezing door IFES-medewerker, Hendrik Timmer, over timemanagement. De
activiteit werd door 15 mensen bijgewoond.
Activiteit 2: Een lezing door Toske Andreoli over ‘Studentijd; de mooiste tijd van je leven?’ Dit is
de eerste activiteit van SKLO in samenwerking met All Ears. Deze activiteit werd door 40
mensen bijgewoond.
De promotie voor de lezingen in de Wellbeing maand zijn gedaan via Facebook en Instagram
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

activiteit 1: 24 februari; activiteit 2: 3 maart 2021
activiteit 1: 15; activiteit 2: 40
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GSP – studentenplatform voor
levensbeschouwing

Het Groninger Studentenplatform voor Levensbeschouwing (GSp) richt zich op iedere student
die op zoek is naar zingeving en verdieping rondom levensvragen.
Het GSp is een veilige en open plek voor zowel gelovige studenten die geen onderdak vinden bij
de traditionele christelijke verenigingen, als voor studenten met een meer seculiere
levensbeschouwing.
Daarnaast wordt uitdrukkelijk gepoogd om internationale studenten te bereiken, seculier of
religieus. Traditioneel geeft het GSp gestalte aan deze intenties door het aanbieden van
cursussen, wekelijkse thema-avonden met een maaltijd, film of excursie.De activiteiten vinden
plaats op drie locaties, namelijk het SKLO pand, de Martinikerk en de onderwijslocaties.

1. Inloopavonden
Door de pandemie hebben in 2021 geen inloopavonden plaatsgevonden.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

…
…

2. Cursussen
In het kader van de Wellbeing week voor studenten heeft Jort van Ast in februari en maart 2021
een online workshop mindfulness voor studenten verzorgd (Uit je hoofd, je lijf: beweeg!).
We kijken terug op waardevolle cursussen, waar in het dagelijks leven zeker gebruik van
gemaakt kan worden.
Deze workshops vonden respectievelijk op 18 februari en 4 maart plaats.
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Datum van activiteit
Deelnemersaantal

Februari en maart 2021
12

3. Lezingen & Grootschalige activiteit
Vanwege corona zijn er geen lezingen en een grootschalige activiteit geweest, hiervoor is dan
ook geen subsidie verbruikt.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

HOST-IFES Groningen
HOST-IFES was founded by a group of Dutch students who
wanted to provide a "home away from home" for
internationals in Groningen. We have since evolved into an
intercultural community where students from all over the
world can build lasting friendships and take part in a
diverse range of activities. Everyone is welcome! Simply
come along to one of our events; no membership required!

1. Week of Prayer Night
Deze avond is in samenwerking met de Week van Gebed georganiseerd. Tollin Thumra sprak
deze avond over ervaringen en bevindingen binnen haar onderzoek over ‘spiritual care for sex
workers in the Netherlands'. Dit is een onderwerp waar weinig over gesproken wordt. We
hebben het met elkaar gehad hoe wij Gods liefde aan deze mensen kunnen laten zien. Ook
hebben wij voor deze vrouwen gebeden.
Promotie heeft plaatsgevonden zowel via het netwerk als HOST als het netwerk van de week van
gebed. In verband met Covid-19 was de avond online.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

22 januari 2021
20

7

2. New Year, New Idea
We hadden een avond waar we aan de hand van vragen verschillende gesprekken voerden. Er
waren vragen met een diepere betekenis en vragen om elkaar beter te leren kennen. Aan de
hand van het ‘rad van fortuin’ werden de vragen gesteld. Bij de vraag ‘heb je goede voornemens
voor 2021?’ vertelde een deelnemer dat in Ethiopië oud & nieuw in september wordt gevierd en
dat hij dan goede voornemens bedenkt. Dit was voor ons allemaal onbekend en hij vertelde hier
meer over. Bij een andere vraag deelde een deelnemer een bijbeltekst dat hem erg aansprak. De
verhalen die wij hadden waren erg speciaal en bijzonder. Het was goed om te zien dat de groep
elkaar gelijk vertrouwde om hele persoonlijke gebeurtenissen te vertellen. Deze manier van
vragen stellen kunnen we zeker nog een keer toepassen, het was een geslaagde avond.
De avond was opnieuw online via Zoom.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

5 februari 2021
7

3. Well-being Event
Deze workshop is in samenwerking met de SKLO georganiseerd en was onderdeel van de
Well-Being Week van de RUG. IFES-studentenwerker Hendrik Timmer sprak over Time
management. Een onderwerp wat binnen studenten er speelt. Hendrik deelde een aantal
theorieën over Time management. Wat wil je wanneer bereiken en wat moet je daarvoor doen.
Het was een workshop met praktische tips diej je gelijk in praktijk kan brengen.
Promotie is zowel via het netwerk van HOST als SKLO gegaan..
Datum van activiteit

24 Februari 2021

Deelnemersaantal

16

4. Q&A PartnerProgramma
Deze avond hebben we een Q&A over ons nieuwe partnerprogramma georganiseerd. Het
PartnerProgramma is een nieuw initiatief wat we hebben opgestart op sociale verbinding in
deze corona tijd te organiseren. Voor veel internationale studenten is het moeilijk nieuwe
contacten te leggen en als HOST kunnen we daar niet op de traditionele manier in ondersteunen,
omdat we door Covid-19 geen events kunnen organiseren. Als alternatief zijn we daarom het
PartnerProgramma gestart waarbij we internationale en Nederlandse studenten aan elkaar
koppelen, zodat ze individueel met elkaar kunnen afspreken en zo nieuwe mensen kunnen
ontmoeten.
Tijdens deze avond legt board-member Natalia kort uit wat het PartnerProgramma inhoud. Er
zijn een paar vragen, deze kunnen we beantwoorden. Na de Q&A hebben we een spel gespeeld
om elkaar beter te leren kennen. We gebruikten hiervoor de vragen van de theezakjes. Hierdoor
heb je serieuze vragen en laagdrempelige vragen door elkaar zitten. Het was een mooie avond
om elkaar gesproken te hebben.
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Datum van activiteit
Deelnemersaantal

19 maart 2021
7

5. Talk: Why does God allow pain and suffering?
Voor deze avond hebben wij Peter Payne uitgenodigd om samen te kijken naar de vraag ‘why
does God allow pain and suffering’. Het was een mooie, bijzondere avond. Peter deelde eerst iets
over waarom er pijn en lijden in de wereld is en daarna zijn wij met elkaar in gesprek gegaan
over hoe wij tegen pijn en lijden aan kijken. ‘’De belangrijke vraag is niet: kan ik alle pijn en
lijden verklaren? De belangrijke vraag is: kan ik (wil ik) God vertrouwen ondanks alles wat ik
niet begrijp?’’ Quote: ‘Deze uitspraak van de avond heeft mij aan het nadenken gezet, het was
een leerzame avond.’
De avond was opnieuw online.

Datum van activiteit
Deelnemersaantal

9 april 2021
5

6. Talk & Walk
Het was een mooie avond, ondanks het regenachtige weer. Hierdoor hadden we een aantal
afmeldingen. We hebben een route in het Noorderplantsoen gelopen en tijdens het lopen
hebben wij verschillende vragen en thema’s besproken. Elk tweetal kreeg een A4’tje mee met
een aantal vragen en een introductie/vragen rond het thema ‘connection with yourself in times
of Corona’. Daarvoor werd onder andere gebruik gemaakt van het werk van José Ortega y Gasset
en zijn stelling ‘’Every human being is happy when (s)he is in the process of becoming what
(s)he really is.’’ Het was een avond waar we op een laagdrempelige manier over verschillende
onderwerpen hebben gesproken. Zeker voor herhaling vatbaar.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

30 april 2021
8

7. Friday Game Night
Dit was een gezellig, ontspannen avond waarin we verschillende spelletjes hebben gespeeld.
Tijdens het spelen van de spelletjes hebben wij de bekende theezakjes vragen gesteld om elkaar
beter te leren kennen. Je leert elke keer weer iets nieuws van elkaar.
De avond was online.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

21 mei 2021
4

9

8. Walk & Talk: the continuation
Deze avond hebben we een route in het Noorderplantsoen gelopen. Voor elk tweetal hadden wij
een a4tje met gespreksvragen gemaakt. Helaas was het weer niet in ons voordeel. Tijdens het
wandelen begon het te onweren en hebben wij vanwege de veiligheid het vroegtijdig moeten
beëindigen.
Promotie via FB, IG en website.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

18 juni 2021
5

New Board/Academic Year----------------------------------Voor dit nieuwe studiejaar hebben we de keuze gemaakt om wat losser te komen van de vaste
vrijdagavonden en om in plaats daarvan op verschillende dagen door de maand heen activiteiten
te organiseren. Deze keuze is deels gebaseerd op de beschikbaarheid van de board en
vrijwilligers, als wel op de ontwikkeling van een breder spectrum aan activiteiten. In het totaal
gaat het nog steeds om 20 momenten/avonden.

9. Food for Thought
Deze avond zijn we begonnen met ons nieuwe concept ‘Food for thought’, wat in het
kort als volgt omschreven kan worden: ‘A dinner in a relaxed atmosphere, good
company and inspiring topics to discuss… that’s food for thought’.
De eerste avond hebben we gebruikt om elkaar beter te leren kennen, a.d.h.v. verschillende
leuke en meer diepgaande vragen. Voorbeelden zijn: ‘what is one of the more important life
lessons that you’ve learned over time?; ‘What do you hope for the world?’; ‘How do you unwind
after work/studie?’
We organiseren deze avonden in samenwerking met het GSp (Groninger studentenplatform
voor levensbeschouwing).
Het event is gepromoot tijdens de welcoming day van de RUG, waar we als HOST met een stand
aanwezig waren. Daarnaast is het online gepromoot via FB (zowel HOST als GSp), IG, website en
een nieuwe whatsapp groep.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

6 september 2021
20
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10.HOST-evening: ‘Discover the Dutch’
Tijdens deze avond zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de vraag ‘what makes the Dutch
Dutch?’ We hebben het gehad over tradities, houding, motivaties, eigenaardigheden etc. Waarbij
we voortdurend ook in gesprek gingen over hoe dit relateert aan de gewoonten en tradities in de
verschillende landen/culturen waar de deelnemers vandaan kwamen. Dit leverde grappige maar
leerzame inzichten op mbt waarde, normen etc. We hebben de avond afgesloten met
(nederlandse) spelletjes.
Het event is online gepromoot via FB, IG, website en een nieuwe whatsapp groep.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

17 september 2021
17

11. Let’s movie it! - The Rider
Maandelijks organiseren we in samenwerking met Grace Church ‘Let’s movie it!’. Tijdens deze
avonden kijken we een film die interessante vragen of gespreksthema’s oproept, waarover we
vervolgens in gesprek gaan. Tijdens deze eerste avond hebben we ‘The Rider’ gekeken, een film
die vragen oproept als ‘Wie ben ik?’ of ‘Wat bepaald wie ik ben?’
Het event is (online) gepromoot via FB, IG, website en een nieuwe whatsapp groep. Daarnaast is
het gepromoot via het netwerk van Grace Church.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

12.

20 september 2021
17

Here we ART - Fresh Start

Maandelijks organiseren we op woensdag of donderdag aan het eind van de middag Here we
ART. Bij Here we Art gaan we onder het genot van een kopje koffie/thee en wat lekkers in
gesprek over een interessant en prikkelend onderwerp, geïnspireerd door verschillende soorten
kunstwerken.
Deze keer was het thema Fresh Start. Na een korte inleiding rond de vraag ‘hoe maak je een
frisse start’ en een presentatie van verschillende kunstwerken (met achtergrondinformatie)
gingen we in gesprek over wat een ‘fresh start’ voor ons persoonlijk betekent, hoe we dat doen
en welke kunstwerken dat illustreren en waarom.
Het event is (online) gepromoot via FB, IG, website en een nieuwe whatsapp groep.

Datum van activiteit
Deelnemersaantal

23 september 2021
8
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13. Food for Thought
‘A dinner in a relaxed atmosphere, good company and inspiring topics to discuss… that’s food
for thought’.
Deze avond zijn we in gesprek gegaan over het thema ‘finding rest in the rush of daily life’. Na
een introductie over het thema, a.d.h.v. de gedachten van filosoof Marli Huijer die pleit voor
vaste ritmes in het dagelijks leven, zijn we hier in kleine groepjes persoonlijk over in gesprek
gegaan. Dit leverde interessante inzichten op.
We organiseerde deze avond in samenwerking met GSp.
Het event is online gepromoot via FB (zowel HOST als GSp), IG, website en een nieuwe whatsapp
groep.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

11 oktober 2021
20

14. Let’s movie it - To Let
Tijdens deze ‘Let’s Movie it!’ avond hebben we de film ‘To Let’’ gekeken, een Indiase film die gaat
over een indiaas gezin die tijdens een huizencrisis op zoek moet naar een huis. Een interessante
film om te kijken in een periode waarin veel internationale studenten in Groningen die ervaring
herkennen. Daarnaast roept de film allerlei vragen op rond familie en/of machtsverhoudingen,
cultuur, recht en onrecht, waarde en normen. Na de film vond hier een interessant gesprek over
plaats.
Het event is (online) gepromoot via FB, IG, website en een nieuwe whatsapp groep. Daarnaast is
het gepromoot via het netwerk van Grace Church.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

15 oktober 2021
16

15.Here we Art - Chill
Deze keer was het thema Chill. We begonnen met een korte inleiding over verschillende vormen
van rust. A.d.h.v. Saundra Dalton-Smith die in haar boek “Sacred Rest: Recover Your Life, Renew
Your Energy, Restore Your Sanity” 7 vormen van rust onderscheidt. En a.d.h.v. theoloog Miroslav
Volf die aan de hand van het scheppingsverhaal in de Bijbel (waar God rust na het werk) stelt dat
rust net zo goed bij het leven hoort als werk, en dat je zowel rust als herstel hebt, als rust als
vieren. Na deze introductie en een presentatie van verschillende kunstwerken (met
achtergrondinformatie) gingen we in gesprek over wat ‘rust’ voor ons persoonlijk betekent, hoe
we daar vorm aan geven, welke vormen van rust we meer nodig hebben én welke kunstwerken
dat illustreren en waarom.
Het event is (online) gepromoot via FB, IG, website en een nieuwe whatsapp groep.
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Datum van activiteit
Deelnemersaantal

27 oktober 2021
7

16. Food for Thought
‘A dinner in a relaxed atmosphere, good company and inspiring topics to discuss… that’s food
for thought’.
Deze avond zijn we in gesprek gegaan over het thema ‘Trust. Met vragen als ‘Do you easily trust
people’, ‘what is needed for you to be able to trust someone?’ en ‘Trusting someone means being
dependent on someone for something you can’t control yourself. Does that feel threatening to
you?’ Maar spraken ook samen door over Trust op groter niveau, in de samenleving. Dat lijkt
minder te worden, maar waarom? En wat zou dat kunnen veranderen?
We organiseerde deze avond in samenwerking met GSp.
Het event is online gepromoot via FB (zowel HOST als GSp), IG, website en whatsapp.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

8 november 2021
15

17.Let’s movie it
Tijdens deze ‘Let’s Movie it!’ avond hebben we de film ‘Departures’’ gekeken. Een film die gaat
over de dood, maar uiteindelijk de vreugde en schoonheid van het leven laat zien. Een passende
film zo aan het begin van november, een periode waarin we met o.a. allerzielen en
‘remembrance day’ meer dan normaal stil staan bij de dood. Daarmee direct ook een film die
veel stof tot gesprek geeft.
Het event is (online) gepromoot via FB, IG, website, mail en whatsapp.. Daarnaast is het
gepromoot via het netwerk van Grace Church.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

12 november 2021
12

18. HOST Lunch Talk - Selfcare
Deze lunch talk was een alternatief voor een HOST avond rond hetzelfde thema, wat we helaas
moesten cancelen i.v.m. met de nieuwe corona maatregelen.
Het idee was een korte break van 12-13 uur, met tijd voor ontmoeting, een simpele lunch en een
thema (Selfcare) voor gesprek (incl. korte intro op het thema).
De Lunch Talk is online breed gepromoot (via FB, IG, Whatsapp, Website).
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Datum van activiteit
Deelnemersaantal

26 November 2021
5

19. Here we ART - ‘Selfmade’
In verband met de avond lockdown hebben we Here we Art deze keer vervroegd naar lunchtijd.
In plaats van discussion & art onder het genot van koekjes en koffie, was het deze keer met
pizza.
Het thema was ‘selfmade’ wat een interessant gesprek op gang bracht over identiteit, zelfbeeld
etc. Daarbij kwam onder meer de vraag omhoog wie of wat bepaalt wie jij bent? En wat
karakteriseert of definieert jou? Aan de hand van kunst keken we naar verschillende aspecten
die van invloed zijn op hoe we onszelf zien en onszelf ontwikkelen. Van de context en relaties
waar we ons in bevinden tot de idealen, overtuigingen en talenten die we met ons meedragen.
Helaas bleek hier opnieuw dat lunchtijd voor veel studenten ingewikkeld is, de opkomst was dus
ook lager dan gehoopt.

Datum van activiteit
Deelnemersaantal

8 december 2021
6

20. Christmas with HOST
Door de avond lockdown en de tegenvallende opkomst met activiteiten doordeweeks en
overdag, hadden we besloten ons Christmas event naar zaterdag te verplaatsen. Om aantallen te
verspreiden hebben we gekozen voor twee activiteiten, een lunch met gesprek en ontspanning
en daarna film rond het kerstverhaal.
Helaas bleek de last minute drukte voor de kerstvakantie en laatste week les, ook hier de
opkomst te drukken. Bij beide activiteiten waren 5 mensen aanwezig.
Het event was wel breed gepromoot via FB, Whatsapp, Website en Instagram.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

18 december 2021
5
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Gereformeerde Studenten Vereniging
De Openbare Vergaderingencommissie der GSV doet hierbij
verantwoording over de georganiseerde openbare intellectuele
activiteiten (veelal lezingen) die mede mogelijk zijn gemaakt dankzij
financiële bijdrage vanuit de SKLO, over het jaar 2021.

1. Lezing: LHBTIQ+ en het geloof
Op dinsdagavond 16 maart 2021 heeft de OV-cie een online seminar
georganiseerd met Stichting Verscheurd, een organisatie die als doel heeft het onderwerp
homoseksualiteit en het christelijk geloof bespreekbaar te maken. Tijdens deze seminar hebben
Bob Kagenaar, Bernard Moorlag en Rianne Vermeulen ons verteld over het werk van Stichting
Verscheurd. Er werd ingegaan op de visie van de Bijbel omtrent homoseksualiteit en er werden
levenservaringen gedeeld door twee mensen van Verscheurd die homo zijn en vertelden hoe ze
hiermee omgingen in hun geloof, kerk en relatie. Het doel van de avond was om in een veilige
omgeving het gesprek aan te gaan en om bewust te worden van het feit dat je medestudent,
familielid of mogelijk gemeentelid worstelt met homoseksuele gevoelens. Ook werd ingegaan op
de rol van de kerk hierin. Verder was er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan
het einde was er veel interactie bij het bespreken van stellingen.
De promotie voor deze activiteit vond plaats via het interne forum van de GSV, maar ook de
Facebook en Instagram van de GSV werden gebruikt voor het delen van de poster. Daarnaast
werd in een aantal flats in Vinkhuizen een poster opgehangen voor dit seminar.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

16 maart 2021
136 GSV + 59 Extern = 195

2. Lezing: Strijd in en rond Groningen in WWII
In verband met corona is deze lezing niet doorgegaan en waren hier geen kosten voor
ons aan verbonden.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

-

3. Lezing/levensverhaal: ex-crimineel Joop Gottmers
Op woensdagavond 7 juli 2021 heeft Joop Gottmers zijn levensverhaal verteld in de Oosterkerk
te Groningen. Joop Gottmers is een oud-kampioen in kickboksen, boksen én muay Thai, maar
met een berucht verleden. Hij zat vroeger in de onderwereld en werd één van Nederlands
grootste drugsbaronnen ooit. Zijn leven ontaardde in een uitzichtloze keten van geweld, drugs,
heel veel geld en ellende. Uiteindelijk kwam Joop Gottmers met God in aanraking en maakte zijn
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leven een keerpunt. Op inspirerende en emotionele manier vertelt hij over zijn leven en zijn
bekering. Zijn levensverhaal is ook te lezen in het boek ‘Knock Out’. Tegenwoordig is Joop
Gottmers actief als drugspreventiewerker en geeft hij voorlichtingen over allerlei verslavingen,
vaak in combinatie met zijn getuigenis. Joop vindt het belangrijk dat iedereen zin verhaal kan
horen. Volgens hem heeft God hem gered van de duistere wereld van drugs en criminaliteit. Joop
gebruikt nu zijn verleden als een getuigenis, een waarschuwing en een bemoediging. Iedereen
die gevangen zit in een verslaving of in een levenspatroon, kan uit Joop zijn verhaal moed vatten
en hoop krijgen
De promotie voor deze activiteit vond plaats via het interne forum van de GSV, Facebook en
Instagram van de GSV, maar ook via de Instagram van Joop Gottmers zelf.
De lezing viel wat duurder uit dan begroot, ook doordat de zaalhuur hoger was dan verwacht.
Wij vonden dit echter wel de moeite waard omdat dit na een ontzettend lange tijd een van de
eerste fysieke intellectuele activiteiten (lees: lezing) was die weer door mocht gaan. We hadden
een grote locatie nodig vanwege de afstand die moest worden gehouden. We hadden helaas wel
op meer mensen gehoopt, maar vermoedelijk had dit te maken met het feit dat deze lezing
gepland stond in de laatste week voor de zomervakantie.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

7 juli 2021
27 GSV + 15 externen = 42

4. Lezing: positieve psychologie
De laatste activiteit die de OV-cie heeft georganiseerd vond plaats in de KEI-week bij de GSV op
woensdagavond 18 augustus 2021. Oud-GSV’er, docent, onderzoeker en psycholoog Henk Stulp
verzorgde deze lezing. Hij vertelde ons over zijn vakgebied als psycholoog en ging in op zijn
vakgebied van positieve psychologie: een stroming binnen de psychologie die zich bezighoudt
met vragen als ‘Heb jij zelf invloed op hoe goed (of slecht) jij je voelt?’ en ‘Hoe kun je iemand
optimaal laten functioneren in zijn/haar leven?’. Positieve psychologie is dus gericht op
bevordering van het welbevinden van mensen. Henk Stulp ging ook in op voorbeelden die je kan
toepassen in je eigen leven. Daarnaast vertelde hij over de relatie tussen het geloof en positieve
psychologie.
De promotie voor deze activiteit vond plaats via het interne forum van de GSV, Facebook en
Instagram van de GSV.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

18 augustus 2021
47

5. Lezing: Werken van Barmhartigheid
In verband met corona is deze lezing niet doorgegaan.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

-
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6. Lezing: Passion Week - Stefan Paas
In verband met corona is deze lezing niet doorgegaan.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

-

O.C.S.G.
Het Overleg Christelijke Studentenverenigingen
Groningen is een stichting die de verbroedering
tussen de christelijke studentenverenigingen in
Groningen wil waarborgen. Dit doen we door
verschillende activiteiten tijdens het academische
jaar te organiseren, waaronder de O.C.S.G.
dankdagdienst en de O.C.S.G. kerstdienst.

1. Dankdagdienst
De dankdagdienst is een dienst waarbij christelijke studenten God kunnen danken voor allerlei
dingen. Dit jaar werd de dienst in de Martinikerk gehouden, waarbij samengewerkt werd met
dominee Versloot (de dominee van deze gemeente). In deze dienst ging dominee Versloot voor
en hebben we christelijke liederen met elkaar gezongen waarbij we werden begeleid door een
band. De tijdscollecte is op het laatste moment omgezet naar een gewone collecte. Deze collecte
heeft voor ons geen kosten met zich meegebracht. Het evenement hebben we gepromoot via
onze eigen kanalen: de Instagram-pagina en binnen de aangesloten studentenverenigingen (via
de bestuursleden van O.C.S.G. zelf en via de secretarissen).
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

3 november 2021
160 studenten en 50 leden
van de Martinikerk

2. Kerstdienst
De kerstdienst is een dienst waarbij christelijke studenten vlak voor de kerstvakantie met elkaar
kunnen denken aan de geboorte van God. Dit jaar was de dienst helaas online en werd deze
gelivestreamd vanuit de Martinikerk. De theoloog Rikko Voorberg heeft gesproken over het
thema ‘He Shall Reign: de ruimte voor het niet-weten en je toch durven toewijden aan hetgeen
Jezus zijn leven aan zal wijden’. Het kerstensemble en -koor hebben ook enkele kerstnummers
gespeeld. De kerstdienst hebben we gepromoot via de posters en via onze eigen kanalen: de
Instagram-pagina en binnen de aangesloten studentenverenigingen (via de bestuursleden van
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O.C.S.G. zelf en via de secretarissen).

Datum van activiteit
Deelnemersaantal

21 december 2021
Onbekend hoeveel mensen er naar
de livestream hebben gekeken

Student-Alpha

De Alpha-cursus is de bekende cursus bedoeld om mensen kennis te laten maken met de basis
van het christelijke geloof.
Bij Student-Alpha doen we dit door eerst samen te eten (niet gesubsidieerde dus bijdrage van
derden maakt dit mogelijk) en daarna met studenten in gesprek te gaan over thema's als 'wie is
Jezus?, wat is bidden?, waarom bijbellezen?' etc.
Uitnodiging hiervoor gebeurd door mond-tot-mondreclame, Facebook, bericht naar de
studentenverenigingen vertegenwoordigd in OCSG en een oproep naar kerken in de stad. Verder
is de cursus te vinden op de site van Alpha-cursus Nederland.

1. Alpha cursus voorjaar
Door de coronacrisis hebben we ervoor moeten kiezen om onze cursus online aan te bieden. De
opkomst viel met 4 deelnemers wat tegen.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

24 maart
4

18

2. Alpha cursus najaar
Door de coronacrisis hebben we ervoor moeten kiezen om onze cursus deels online aan te
bieden. We hebben 6 fysieke bijeenkomsten gehad en de andere helft online. De opkomst was 5
deelnemers.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

13 oktober
5

International Student Alpha
Vanwege de coronacrisis en de lockdown hebben we de cursussen van International Student
Alpha volledig online moeten aanbieden.. De online cursus trok 4 studenten. De universiteit was
ook gesloten tijdens de lockdown, waardoor daar geen posters opgehangen konden worden of
flyers uitgedeeld konden worden. Bij de eerste avond waren er 8 studenten geïnteresseerd in
International Student Alpha, wat voor ons het maximale was voor een online cursus om succes
te hebben. Helaas stopten 4 deelnemers na 1 of 2 avonden, waardoor er slechts 4 deelnemers
overbleven.

Datum van activiteit
Deelnemersaantal

maart tot mei 2021
4
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N.S.G.

Navigators Studentenvereniging Groningen (hierna: N.S.G.) is met circa 480
leden de grootste christelijke studentenvereniging van Groningen. Het motto van de vereniging
luidt: ‘Christus kennen en Hem bekend maken aan de studenten van Groningen in het eigene van
hun cultuur’. Om dit levensbeschouwelijke motto vorm te geven organiseert N.S.G. onder andere
een tweewekelijkse Bijbelkring. Daarnaast participeert zij in de plaatselijke kamer van
verenigingen (Contractus), het overkoepelende orgaan van de zeven grootste verenigingen van
Groningen. Eén van de kernpunten van N.S.G. is haar open karakter. Dit betekent dat alle
activiteiten open staan voor een ieder, met uitzondering van ledenvergaderingen. Het open
karakter is essentieel voor het motto.

1. Praise & Worship
NAAM
DATUM
ORGANISATORS

Praise & Worship
11-02, 06-04, 18-05, 30-06, 14-09, 26-10, 07-12 (7X)
P&W Commissie, Band

1. Toelichting van de activiteit
Praise & Worships zijn kerkdiensten georganiseerd door N.S.G. 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.
Datum van activiteit
Deelnemersaantal

11-02, 06-04, 18-05, 30-06, 14-09, 26-10, 07-12
(7X)
335 gemiddelde fysiek of via de livestream

2. Ratio & Geloof thema en avonden
NAAM
DATUM
ORGANISATORS

Ratio & Geloof thema avond
21-04, 28-05, 07-10 (3X)
Ratio & Geloof commissie
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1. Toelichting van de activiteiten

Een Ratio & Geloof thema-avond begint met een spreker die ongeveer een uur lang een
overdenking geeft over een bepaald religieus thema. Op een academische manier worden door
middel van debat en overdenking verschillende levensbeschouwelijke activiteiten besproken.
Deze avonden zijn gericht op alle studenten die over levensbeschouwing willen nadenken. De
avonden worden georganiseerd op de sociëteit van Navigators Studenten Vereniging te
Hardewikestraat 7, maar is open voor eenieder.

Datum van activiteit
Deelnemersaantal

21-04, 28-05, 07-10
32 livestreams(2 mensen per livestream) (+/- 75
deelnemers)

3. Ratio & Geloof Debat avonden
NAAM
DATUM
ORGANISATORS

Ratio & Geloof debat avond
04-02, 15-06 (2X)
Ratio & Geloof commissie

1. Toelichting van de activiteiten

Een Ratio & Geloof debat avond begint met een spreker die ongeveer een half uur lang een
overdenking geeft over een bepaald thema. Op een academische manier worden door
middel van debat verschillende levensbeschouwelijke activiteiten besproken.
Deze avonden zijn gericht op alle studenten die over levensbeschouwing willen nadenken. De
avonden worden georganiseerd op de sociëteit van Navigators Studenten Vereniging te
Hardewikestraat 7, maar is open voor eenieder.

Datum van activiteit
Deelnemersaantal

04-02, 15-06
32 livestreams(2 mensen per livestream) (+/- 75
deelnemers)
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C.S.F.R. Groningen – Yir’at ‘Adonay
C.S.F.R. Groningen – Yir’at ‘Adonay is een studentenvereniging met een
ledenaantal van 63. Het is een christelijke studentenvereniging met de
Bijbel en de Drie Formulieren als grondslag. De vereniging organiseert
verschillende activiteiten op dinsdag en/of donderdag die aansluiten bij
de pijlers van de vereniging; amicaliteit, bewust christen-zijn,
studiekarakter en studentikoziteit. Er worden door het jaar heen zeven
lezingen
georganiseerd, waarvan er vier aansluiten bij een jaarthema, een lezing
uitgesproken wordt door een van de leden, een bijbelboeklezing en een
losse lezing. Daarnaast wordt er nog een andere groter uitgepakte studiekarakter
gerelateerde activiteit georganiseerd; zo is er afgelopen jaar een verkiezingsdebat
georganiseerd. Het jaarthema van 2020-2021 was Waarheid, het jaarthema van 2021-2022
is Gelijkheid. In het afgelopen jaar hebben veel van de geplande activiteiten geen fysieke
doorgang kunnen vinden, waardoor er voornamelijk bespaart is op zaalhuur. Hierdoor is de
verbruikte subsidie lager uitgevallen dan voorheen begroot.

1. Jaarthemalezingen
Jaarthemalezing 1: Waarheid en politiek
De eerste jaarthemalezing van 2021 werd verzorgd door Dennis l’Ami en ging over waarheid
en politiek; specifiek ging het over de partijfinanciering van politieke partijen en de
transparantie of het gebrek daaraan. Gaat hier het gezegde op: wie betaalt bepaalt? Hoe
integer is de partijfinanciering van politieke partijen? In hoeverre kan de partijfinanciering
invloed hebben op de ideologie van de partij? En hoe wenselijk is dit? Naderhand was er nog
een uitgebreide vragenronde.
De lezing vond online plaats.
Datum van activiteit

21/1/2021

Deelnemersaantal
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Jaarthemalezing 2: Waarheid en psychologie
De tweede jaarthemalezing van 2021 werd verzorgd door Jan Derksen, hoogleraar
psychodynamische psychotherapie. Vragen die onder andere aan bod zijn komen zijn de
volgende: Wat is de relatie tussen waarheid en vertrouwen? Hoe kan het dat velen de voorkeur
geven aan liegen als snelle oplossing voor een probleem? Wat is de waarheid van narcisten en
pathologische leugenaars? En in hoeverre is er sprake van een absolute waarheid als het gaat
om de psyche van de mensen.
Deze lezing vond wederom online plaats.
Datum van activiteit

25/3/2021

Deelnemersaantal

30
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Jaarthemalezing 3: Waarheid en religie
De derde jaarthemalezing van 2021 en de laatste lezing van het jaarthema waarheid bestond
uit een gesprek tussen ds. Van Heijningen (PKN Dorkwerd) en pastoor Van der Velde (Oud
Katholieke Kerk). Zij hielden eerst per stelling een kort verhaal, waarna ze met elkaar in
gesprek gingen over de stelling. De volgende stellingen werden behandeld: 1. Wat is de kern
van het geloof en waar is er nog ruimte voor een andere interpretatie? 2. Gods reddingsplan is
in staat iedereen te redden die dat wil. 3. Er bestaat een ware kerk.
Wederom vond deze lezing online plaats.

Datum van activiteit

6/5/2021

Deelnemersaantal

20

Jaarthemalezing 4: Gelijkheid tussen man en vrouw
Voor deze lector was dr. J. van der AA uitgenodigd. In eerste instantie zou de lezing
plaatsvinden op 21 oktober, maar deze is verplaats naar 18 november omdat de lector niet
kon wegens persoonlijke omstandigheden. De lezing zou gaan over hoe gendergeladen ideeën
worden uitgedrukt in taal. Verder zou worden ingegaan op de verschillen in taalgebruik en
lichaamstaal tussen mannen en vrouwen en de machtsverschillen en (on)gelijkheid die
hiermee samenhangen. De lector kwam echter op de avond zelf niet opdagen en er kon ook
geen contact met haar gelegd worden. Aangezien er al aanwezigen waren en er een zaal
gehuurd was, is er besloten om een debatavond tussen de aanwezigen te houden over het
onderwerp van de lezing.
Datum van activiteit

18/11/2021

Deelnemersaantal

20

Jaarthemalezing 5: Sociaal economische ongelijkheid in de Nederlandse
maatschappij Deze lezing is verplaatst naar 2022, aangezien er geen lector is gevonden
voor deze avond.
Datum van activiteit

9/12/2021

Deelnemersaantal

-

2. Civietenlezing
Er is elk jaar de gewoonte dat een lid van onze vereniging een lezing verzorgt, de
zogenoemde civietenlezing. Wian Slendebroek heeft een lezing gegeven over de moderne
beeldenstorm. In 2020 werden beelden bekladt of vernield van mensen die in het
23

Nederland van vroeger een belangrijke rol hebben gespeeld. In de 19e eeuw werden deze
mensen verheven tot onze vaderlandse helden en werden eventuele ongerechtigheden
omtrent de levens van deze personen doodgezwegen. In 2020 kwamen de verledens en
rollen die deze helden hebben gespeeld, in bijvoorbeeld slavenhandel, in opspraak. De
lezing heeft aandacht geschonken aan diverse aspecten van deze moderne beeldenstorm.
Wat herinneren we en wat vergeten we? En welke uitwerking heeft deze beeldenstorm
gehad op de mensen die de vaderlandse figuren als helden zien? En hebben de de
voorstanders van de beeldenstorm bereikt wat ze wilden bereiken?
Ook deze lezing heeft online plaatsgevonden.

Datum van activiteit

11/2/2021

Deelnemersaantal

30

3. Sing-in
Door de coronaomstandigheden is er geen locatie gehuurd voor de sing-in.
Datum van activiteit

-

Deelnemersaantal

-

4. Verkiezingsdebat
Op 17 maart 2021 hebben de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsgevonden.
Voorafgaand aan deze verkiezingen zagen wij dat veel studenten van binnen en buiten onze
vereniging twijfelden over hun stemkeuze. Om studenten te helpen bij de stemkeuze, hebben
wij op 11 maart een studentendebat georganiseerd met de drie christelijke partijen (CDA,
ChristenUnie en SGP) en de grootste partij op links (GroenLinks) en rechts (VVD). Tijdens
deze avond gingen Sabine Koebrugge (VVD), Harmen Krul (CDA), Bas de Boer (GroenLinks),
Stieneke van der Graaf (ChristenUnie) en Wouter van den Berg (SGP) met elkaar in debat
onder leiding van oud-lid en radioredacteur Guido van Dijk. Zo kwamen er student
gerelateerde onderwerpen, zoals de herinvoering van de basisbeurs en studenten welzijn,
langs. Verder werd er een breed scala aan onderwerpen bediscussieerd, variërend van het
eigen risico in de zorg tot het investeren in Defensie. De avond had als doel om studenten in
aanraking te brengen met de verschillende partijen en hun visie op de ideale wereld en de
inrichting van de maatschappij.
Het was een mooie avond met een mooie opkomst. Zo heeft de livestream ruim 400
weergaven, terwijl onze vereniging maar een krappe 70 leden heeft. Dit betekent dus dat veel
externen ook de activiteit hebben bekeken. Aangezien het lastig is om in te schatten hoeveel
deelnemers er daadwerkelijk waren, is de aanname gedaan dat er 3 personen per scherm naar
het debat kijken. Tijdens de live-uitzending waren er ruim 80 weergaven. Dit betekent dat er
ongeveer 250 deelnemers aanwezig waren bij de activiteit.
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Datum van activiteit

11/3/2021

Deelnemersaantal

250

C.S.V. Ichthus Groningen
C.S.V. Ichthus Groningen is een interkerkelijke, christelijke
studentenvereniging voor zowel HBO- als WO-studenten. Ichthus
onderscheidt zich door haar open, gemoedelijke en diverse karakter,
het ledenaantal (125 leden) maakt dat vrijwel iedereen elkaar kent.
Op dinsdagen komen we bij elkaar voor Bijbelstudiekring,
Kringtraining, Themagroep of een gezamenlijke avond. Tijdens
gezamenlijke avonden eten we normaal als hele vereniging in een
kerk, luisteren we naar ons MuziekTeam en er is een spreker. Als het
kan, borrelen we op donderdagavond gezellig in het IC
(IchthusCafé). Momenteel hebben we geen eigen pand en dus ook
geen IC, we zijn aan het kijken naar andere borrel mogelijkheden.
Voorafgaand aan de borrel worden er veel verschillende leuke
activiteiten georganiseerd. Zo zijn er normaal gesproken feesten,
kroegcolleges, ALV’s, eerstejaarsavonden en jaarlijkse activiteiten
als een kleinkunstavond en het gala. Voor ieder wat wils! De activiteiten worden vaak
georganiseerd door commissies. Zo’n 35 commissies bieden je uitdaging en mogelijkheden
voor persoonlijke ontwikkeling. Zowel aanwezigheid op donderdagen als commissiewerk is
vrijblijvend. Kortom, studentenleven met God vind je bij Ichthus Groningen!

1. Kick-Off II
Kick-Off II vond plaats op 19 januari in de Cirkel aan de Korreweg 47 en er waren 25
aanwezigen in de zaal, er keken zo’n 70 mensen mee met de livestream. De nummering van
onze diensten gaan per verenigingsjaar. Hierdoor start het kalenderjaar met Kick-Off II, in plaats
van Kick-Off I. Het thema van de avond was ‘Met hart en handen één lichaam vormen’. De
spreker, Alexandra Matz, behandelde dit thema in voorbereiding van het nieuwe trimester met
de kringen, die in teken stond van het thema “Verenigen”. Daarnaast hebben we de dienst laten
aansluiten op het thema van de Week van Gebed. Het onderwerp van deze avond was
levensbeschouwelijk, omdat we deze avond stil stonden bij hoe we als vereniging ons samen
konden inzetten voor onze naasten en dat met hart en handen te kunnen doen.
De dienst vond plaats met een livestream. Alleen de mensen die nodig waren om de dienst die
avond neer te zetten, waren aanwezig in de kerk.
De promotie werd onder andere gedaan via sociale media. Hiervoor is Facebook ingezet, onder
meer door een Facebookevenement. Ook is er via Instagram gepromoot. Ichthianen zijn
gestimuleerd om vrienden en andere geïnteresseerden mee te nemen. Door de lockdown
hebben we niet gepromoot met posters en op de schermen in de UB.
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Datum van activiteit

19 januari 2021

Deelnemersaantal

95

2. Kroegcollege III
Dit kroegcollege vond plaats op 28 januari 2021 plaats via zoom. Door de toen huidige
lockdown en avondklok konden we de avond niet live doorlaten gaan op een locatie. Hierdoor
zullen de kosten ook veel lager uitvallen, gezien we alleen de kosten van Zoom hebben aan
locatie kosten. Het thema van de avond was ‘Samen in gesprek over belijdenis en doop’-deel 1.
Er is later ook een deel 2 geweest, maar hier hebben wij geen subsidie voor gebruikt en
aangevraagd. Tjerk Riemersma sprak over dit thema. Waarbij hij zelf zijn verhaal deelde, hoe hij
zijn keuzes heeft gemaakt, maar ook de leden liet triggeren waarom je een keuze zou kunnen
maken. Als vereniging gingen met elkaar en met Tjerk in gesprek, stelde we elkaar kritische
vragen, maar was er ook ruimte om meer te weten te komen over het doen van belijdenis en
doop. Het onderwerp was levensbeschouwelijk, omdat het heel erg ging over het maken van je
eigen keuze. Je werd zelf aan het denken gezet of je een keuze wilde maken en waarom je deze
keuze zou kunnen maken voor het geloof. Hierbij werd er ook gekeken wat de Bijbel over dit
onderwerp zei. Het was een avond waar je met elkaar in gesprek gaat, naar elkaar luistert en
ontdekt of het een rol kan hebben in jouw leven.
De promotie werd onder andere gedaan via sociale media. Hiervoor is Facebook ingezet, onder
meer door een Facebookevenement. Ichthianen zijn gestimuleerd om vrienden en andere
geïnteresseerden mee te nemen. Deze stimulatie hebben we extra gepromoot intern, dit had
voor ons een reden. Door de lockdown en avondklok zitten veel meer mensen thuis, zonder
invulling. Door de uitnodigingen van de leden, hoopte we dat wij als Ichthus van positieve
bijdragen mochten geven aan deze studenten, ten tijde van een lockdown. Om ze een
levensbeschouwelijke avond invulling te bieden. Ook is er via Instagram gepromoot. Door de
lockdown en avondklok hebben we niet gepromoot met posters en op de schermen in de UB.
We kijken terug op een waardevolle en interessante avond, waarbij we getriggerd zijn om na te
denken over bepaalde levensbeschouwelijke keuzes in ons leven. Het heeft voor mooie en
diepgaande gesprekken gezorgd.

Datum van activiteit

28-01-2021

Deelnemersaantal

41

3. Kroegcollege IV
Op 25 februari 2021 hadden wij onze vierde kroegcollege van ons verenigingsjaar. Dit stond in
teken van onze derde peiler “Uitstrekken”. De titel van deze avond was: ‘Hoe kun jij je geloof
uitdragen?’. Hierbij hebben we een spreker van StudentLife uitgenodigd, namelijk Nienke
Hendrikse. Tijdens deze digitale avond hebben we gefocust hoe je als gelovige met een niet
gelovige in gesprek kunt gaan over levensvragen. Denk dan aan vragen als; is er leven na de
dood, wat is het nut van het leven en hoe denken mensen na over het geloof in de breedste zin
van het woord. We hebben onze leden ook handvatten gegeven hoe ze met moeilijke vragen van
niet-christen om kunnen gaan en ze zelf laten nadenken hoe zij zelf in het leven en hun geloof
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staan. Het was een levensbeschouwelijke avond, omdat we eerst bij onze zelf gingen nadenken
hoe we zelf in het leven staan, voordat we met een ander gingen praten. Door de lockdown
konden we helaas niet de straat op, om alles in praktijk te brengen.
De promotie werd onder andere gedaan via sociale media. Hiervoor is Facebook ingezet, onder
meer door een Facebookevenement.

Datum van activiteit

25-02-2021

Deelnemersaantal

37

4. Kick-Off III
Op 6 april 2021 vond de derde Kick-Off van ons verenigingsjaar plaats. Ook nu zaten we in de
Cirkel aan de Korreweg 47 in Groningen. We trapte ons laatste trimester af, welke in het thema
stond van onze derde peiler “Uitstrekken”. Het thema van de avond was ‘Bouw uw koninkrijk,
vertel het goede nieuws’. Ds. Dick Mak sprak deze avond over het thema. Hij liet ons zien hoe wij
het goede nieuws kunnen vertellen aan de mensen om ons heen. Voordat hij dit deelde, liet hij
aan de hand van teksten zien wat het goede nieuws is en hoe dit in de Bijbel beschreven staat.
Het werd een levensbeschouwelijke avond. De boodschap van de avond was ‘heb je naaste lief
en behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wil worden’. Waarbij we ingingen op het
stuk; hoe wij ons als mens kunnen inzetten voor een ander. Zonder dat het geloof daar een grote
en zichtbare rol in speelt, maar dat je er bent voor je naasten.
De promotie werd onder andere gedaan via sociale media. Hiervoor is Facebook ingezet, onder
meer door een Facebookevenement. Ook is er via Instagram gepromoot. Ichthianen zijn
gestimuleerd om vrienden en andere geïnteresseerden mee te nemen. Door de lockdown
hebben we niet gepromoot met posters en op de schermen in de UB.

Datum van activiteit

06-04-2021

Deelnemersaantal

98

5. Geloofs- en Wetenschapsactiviteit
Op 8 april 2021 werd er door de Geloofs- en Wetenschapscommissie is een Geloofs- en
Wetenschapsactiviteit georganiseerd. De commissie heeft een avond ingevuld met het thema
‘Waar ligt de grens?’. Waar we in gesprek gingen met elkaar en ook met Dr. René Fransen en Dr.
Erik Olsman. Tijdens de avonden werden verschillende stellingen aangehaald, waarbij de
sprekers met elkaar in discussie gingen over de stellingen. Hierbij werd er gesproken vanuit een
wetenschappelijk oogpunt en een christelijk perspectief. De leden en gasten brachten tijdens de
discussies ook verschillende punten in, waar op door gepraat werd.
De promotie werd onder andere gedaan via sociale media. Hiervoor is Facebook ingezet, onder
meer door een Facebookevenement. Ook is er via Instagram gepromoot. Ichthianen zijn
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gestimuleerd om vrienden en andere geïnteresseerden mee te nemen. Door de lockdown
hebben we niet gepromoot met posters en op de schermen in de UB.

Datum van activiteit

08-04-2021

Deelnemersaantal

59

6. Praise and Prayer II
Deze Praise and Prayer vond plaats op 25-05-2021 en stond in het teken van Pinksteren. Deze
dienst was in samenwerking met HOST, een internationale Christelijke studentengroep. De
voertaal van de avond was Engels. Tijdens de avond stond zang en gebed centraal, maar hebben
we ook tijd genomen om te luisteren naar de spreker Patrick Stegeman. De thema van de avond
was ‘Here as in Heaven’. Patrick sprak over hoe we de aarde meer waarde kunnen geven. Hoe
kunnen wij een zaadje van geloof planten bij anderen door zelf bezig te gaan voor andere,
zonder het alleen maar over het geloof te praten. Wat we hiermee bedoel is. Is dat nadenken
over het leven niet alleen maar hoeft door continue het geloof aan te snijden. Het zaadje staat
voor levensvragen, hoe kijk jij naar bepaalde dingen in het leven, wat heeft je gevormd. Heeft
geloof hier ook een vorm in gespeeld? Ook hebben we veel stilgestaan bij het zingen en gebed.
Patrick heeft ons meegenomen in gebed en hoe we door gebed ook andere kunnen bereiken.
De promotie werd onder andere gedaan via sociale media. Hiervoor is Facebook ingezet, onder
meer door een Facebookevenement. Ook is er via Instagram gepromoot. Ichthianen zijn
gestimuleerd om vrienden en andere geïnteresseerden mee te nemen. Door de coronacrisis
hebben we niet gepromoot met posters en op de schermen in de UB.

Datum van activiteit

25-05-2021

Deelnemersaantal

104

7. Kick-Off I
De Kick-Off vond plaats op 5 oktober 2021 in de Cirkel, Singelweg 14b. Er waren 120 mensen
aanwezig. Met deze Kick-Off trapte wij het eerste Bijbelstudietrimester af. Dit trimester staan
we stil bij de pijler ‘funderen’ en het thema van de Kick-Off was dan ook ‘Het Fundament’. De
spreker, Ds. Theo Basoski, sprak over hoe wij kunnen bouwen aan onszelf op persoonlijk- maar
bovenal op geloofsgebied met God als ons fundament. Hij leerde ons dat we God mogen en
kunnen betrekken bij al onze (persoonlijke) keuzes.
De promotie werd onder andere gedaan via sociale media. Hiervoor is Facebook ingezet, onder
meer door een Facebookevenement. Ook is er via Instagram gepromoot. Daarnaast hebben we
Ichthianen gestimuleerd om externen te mailen. Deze activiteit was een levensbeschouwelijke
activiteit, de avond richtte zich op groei op zowel persoonlijk- als geloofsgebied.
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Datum van activiteit

05-10-2021

Deelnemersaantal

120

8. Kroegcollege I
Dit kroegcollege vond plaats op 28 oktober 2021 in de Cirkel, Singelweg 14b. Er waren 45
mensen aanwezig. Het thema van dit kroegcollege was ‘Vertrouwen in gebed’. De spreker,
Gijsbert van Oeveren, heeft het met ons gehad over hoe je kan en mag vertrouwen dat God je
gebed hoort. In het eerste deel van het kroegcollege heeft hij met ons gekeken naar veel
verschillende Bijbelteksten waar gebed genoemd werd, om zo te laten zien hoeveel
verschillende gebedsmanieren er zijn. In het tweede deel van het kroegcollege maakte hij het
praktischer door zijn manier van en passie over in combinatie met gebed te delen. Op deze
manier maakte hij het ook praktischer voor de aanwezigen.
De promotie werd onder andere gedaan via sociale media. Hiervoor is Facebook ingezet, onder
meer door een Facebookevenement. Ook is er via Instagram gepromoot. Daarnaast hebben we
Ichthianen gestimuleerd om externen te mailen.
Deze activiteit was een levensbeschouwelijke activiteit, de avond richtte zich op gebed.

Datum van activiteit

28-10-2021

Deelnemersaantal

45

9. Kroegcollege II
Er is afgelopen jaar voor deze activiteit subsidie aangevraagd, omdat de verwachting lag dat
deze avond plaats zou vinden in het kalenderjaar 2021. Echter, door andere keuzes van het
huidige bestuur staat deze pas het volgende kalenderjaar ingepland.

Datum van activiteit

n.v.t.

Deelnemersaantal

n.v.t.
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