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Bruisweek
Ongeveer zeven duizend studenten zijn na de zomer begonnen aan hun
nieuwe studie in Zwolle. De helft daarvan deed mee aan de
introductiedagen: een programma om kennis te maken met de stad,
opleiding en natuurlijk het studentenleven. Samen met het
Dominicanenklooster hebben we op de eerste avond met de Bruisbaden
goede gesprekken georganiseerd tot ruim na 23:00 uur bij de engel op de
Grote Markt in Zwolle. Daarnaast was ik als pastor present op de
camping van de Bruisweek met een stiltetent. Ook fungeerde ik op
verzoek van Buro Ruis, de organisatie van de bruisweken, als
vertrouwenspersoon en achtervang voor bijzondere situaties.
Kloostercollege Falen en Opstaan
Met zo’n 120 bezoekers was het kloostercollege over prestatiedruk goed
bezocht. Veel daarvan waren student. Het is ook een belangrijk
onderwerp: mag ik fouten maken, wat vraagt dat van een
onderwijsinstelling, wat maakt dat zoveel jongeren een burn out krijgen?
Psycholoog Thijs Launspach werd geïnterviewd door Arjen Broers en
deelde zijn inzichten. Aan het eind van het college vertelde broeder Jozef,
bewoner van het klooster, over een faalervaring. Hij vertelde ook welke rol
zijn geloof daarbij speelde. ‘Hoewel ik zelf niet geloof, vond ik dat erg
mooi’, aldus een bezoeker achteraf. Het kloostercollege is een initiatief
van het Dominicanenklooster. Jaarlijks werk ik mee aan twee colleges die
zich met name op jongeren richten.

Bierviltje: tijd voor een goed gesprek
Het was een spontaan idee: om de afbeelding van het vragenrad
bij de Pop-up De Bank, tijd voor een goed gesprek af te drukken
op een bierviltje. Dat bierviltje kan als een tol draaien en werkt zo
als een stimulans voor goede gesprekken in de tuin, aan de bar
of keukentafel. Ik gebruik ze als visitekaartje van RE:LINK en ook
worden ze graag meegenomen door studenten. Ze zijn al door
studenten gebruikt op festivals als Pinkpop, de Zwolse
Humanisten hebben er een kroegavond mee gevuld en de
Oosterkerk uit Zwolle gebruikte de bierviltjes bij haar
gemeentezondag. De voorraad raakte snel op en inmiddels
verwacht ik de derde levering.

En verder…
heb ik meegewerkt aan de inspiratiedag bij de opening van het hogeschooljaar van Windesheim.
Met de docenten levensbeschouwing van de Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) denk ik mee over
aantal activiteiten die zij organiseren. Op de KPZ was eerder deze maand ook de jaarlijkse
bijeenkomst met de participanten. Vertegenwoordigers van de achterban uit kerk en onderwijs
waren aanwezig evenals een aantal studenten.

Kloosterweekend
Van 30 november t/m 2 december ga ik met een groep van
veertien studenten naar Abdij Maria Toevlucht in Zundert. Daar
ben ik eerder ook al met studenten geweest: het is een
trappistenklooster (met ook eigen bier), met veel aandacht voor
meditatie en stilte. Een diverse groep studenten van
uiteenlopende studierichtingen gaat mee. Ik heb meer
aanmeldingen gekregen dan er kamers beschikbaar waren voor
ons, er was veel animo.
In het verlengde hiervan: we zijn gestopt met een wekelijks stilteuur op ArtEZ Conservatorium. Er
waren te weinig deelnemers. Vanaf januari ben ik van plan om samen met een docent van het
Conservatorium een maandelijkse meditatieavond aan te bieden waar ook studenten van andere
instellingen aan mee kunnen doen.

Death Café
Op donderdag 1 november organiseren we opnieuw een Death Café. Ik
ontdekte dat dit editie 7178 is vanuit de wereldwijde beweging die mensen
bij elkaar brengt om in gesprek te gaan over de dood. Ook veel studenten
zijn bezig met dit onderwerp: existentieel, filosofisch, persoonlijk, muzikaal.
In een Death Café krijgt iedereen de gelegenheid om zelf iets te vertellen
en naar anderen te luisteren. Locatie/tijd: studentencafé Het Vliegende
Paard, 20 uur. In de dagen hiervoor staat de ‘Before I Die - Wall’ op
Windesheim. Studenten kunnen op een krijtbord antwoord geven op de
vraag: ‘Before I die, I want to…’

Nog in het kort:
* De module Levenskunst gaat in februari 2019 weer van start, dit najaar waren er te weinig
aanmeldingen. Studenten onderzoeken hierin een eigen levensvraag met andere studenten,
literatuur, Art Based Learning, ontmoetingen met onbekenden en socratische gesprekken
* Sinds september schrijf ik een maandelijkse column over mijn werk op de website van de
hogeschoolkrant van Windesheim https://www.hogeschoolkrantwin.nl
* De dagelijkse 7voor1 op Windesheim stopt op 31 oktober. Dit initiatief van het
studentenpastoraat zorgde lange tijd voor een plek om inspiratie, kritische reflectie en bezieling
te delen. De laatste vier jaar waren medewerkers van de hogeschool voor 7voor1
verantwoordelijk. Met drie studenten werk ik aan een nieuwe invulling voor de projectie op de
schermen bij het stiltecentrum
* Onze nieuwe website wordt goed bekeken en biedt in het kort een overzicht van wat het
studentenpastoraat te bieden heeft. Neem ook een kijkje: www.relink-zwolle.nl
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