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Een nieuwe naam! 

We hebben een nieuwe naam en een nieuw logo... we laten de naam 
OPHEF los en het studentenpastoraat Zwolle gaat verder onder de 
naam RE:LINK. Kijk ook op onze nieuwe website: www.relink-zwolle.nl  
Met dank aan de mensen van ontwerpbureau ViesRood en de 
studenten die meegedacht hebben.


RE:LINK, want in veel van wat we doen gaat het om verbinden: met 
jezelf, je wortels, je verlangen, andere studenten en religieuze tradities. 
De bijzondere N in het logo laat zien dat we graag verder willen kijken 
dan wat er gewoon zomaar te zien is. Dat we de wereld en elkaar 
durven te bevragen voorbij wat vanzelfsprekend is. Er klinkt RELI in 
door, want religie en onze christelijke wortels bieden vormen om ons 
verlangen te trainen. En, wat we doen is een reply, een antwoord, een 
reactie op wie we ontmoeten en wat er in de wereld gebeurt.


In de media: lees & luister

Veel media-aandacht in de afgelopen tijd: in dagblad Trouw schreef ik een artikel over de rol van 
religie in het Bildungsmodel van Rene Gude, voorheen denker des vaderlands. Religieuze 
praktijken beschrijf ik daarin als trainingen voor het vormen en wekken van verlangen naar 
verstilling, zuivering, sociale gerichtheid en verbondenheid. 

De Stentor publiceerde twee artikelen over activiteiten rondom verstilling: het project rondom de 
NoPhone en de komst van de Soulmate op Windesheim. Met RTV Oost had ik een telefonisch 
interview over de NoPhone in het radioprogramma Sarah (vanaf 24:20). Ook in het Reformatorisch 
Dagblad stond een artikel over de Soulmate (u vindt de artikelen via de links in deze tekst). 

Daarnaast ben ik geïnterviewd voor twee podcasts: over mijn werk en politiek op de website 
Zwolse Stemmen, over de dood en het Death Café op Katarweb (verschijnt binnenkort).

NoPhone

Een mooie vitrine met daarin het nieuwste model 
NoPhone: het stond twee weken lang in de kantine 
van Windesheim. Op gezette tijden stond ik erbij om 
studenten te vragen hun eigen telefoon 24 of 48 uur 
lang om te ruilen met de NoPhone, een stuk plastic 
wat alleen wat betreft vorm op een telefoon lijkt. 

Het leverde veel gesprekken op over zo ongeveer 
alles: een zieke vader (‘daarom kan ik niet meedoen’), 
angst, verslaving, de relatie met ouders, de vraag ‘wat 
is echt’ enzovoorts. 

Studenten vertelden over hoe ze met hun telefoon omgingen: van ‘hij ligt bij mij in bed’ en ‘hoe 
sneller iemand reageert, hoe meer die om je geeft’ tot ‘ik heb alle social media ervan afgegooid’. 

http://www.relink-zwolle.nl
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/ook-religie-moet-je-trainen~a7c480cf/
https://www.facebook.com/Relinkzwolle/photos/a.1440766489570245.1073741828.1435903203389907/1959577341022488/?type=3&theater
https://www.destentor.nl/zwolle/studenten-van-windesheim-vinden-rust-en-stilte-in-het-ei-van-ruben~a8abeec0/
https://www.rtvoost.nl/radio/uitzending.aspx?uid=461579
https://www.rtvoost.nl/radio/uitzending.aspx?uid=461579
https://www.rd.nl/kerk-religie/windesheimstudent-zoekt-stilte-in-soulmate-1.1482435
https://www.rd.nl/kerk-religie/windesheimstudent-zoekt-stilte-in-soulmate-1.1482435
http://zwolsestemmen.nl
http://www.katarweb.nl


De studenten die hun telefoon omruilden bood ik na afloop een drankje aan en een gesprek over 
wat er gebeurd was. Het bleek intenser dan ze vooraf hadden verwacht: ’ik wist niet dat iedereen 
zich zulke grote zorgen zou maken als ze mij niet direct konden bereiken’, ’Ik had geen idee wat ik 
moest doen, vond het vreselijk’, ‘ik vond het heerlijk’, ‘ik vond mijn vriend een enorme egoïst als hij 
met zijn telefoon bezig was’ en ‘ik wil dit vaker doen, voelde me veel rustiger’. 

Soulmate - mobiel stiltecentrum

Op dit moment staat de Soulmate op Windesheim: een mobiel 
stiltecentrum waar studenten en medewerkers zich even in kunnen 
terugtrekken. In de Soulmate hoef je niet te presteren en wordt je 
niet beoordeeld. De Soulmate is gemaakt door kunstenaars Ruben 
Bruggeling (voorheen stagiair bij het studentenpastoraat) en 
ingericht door Sanne van Grinsven. 

DE BANK, tijd voor een goed gesprek

Op het bevrijdingsfestival op 5 mei in park de Wezenlanden 
konden bezoekers spontaan goede gesprekken voeren aan 
de hand van het vragenrad: het leverde bijzondere 
ontmoetingen op over woede, stilte, luiheid, angst, geloof en 
verzet. De speelse vorm nodigt veel mensen uit: de bank is 
de hele middag bezet geweest. Honderden speciaal 
ontworpen bierviltjes met de uitnodiging elders met een 
ander in gesprek te gaan zijn meegenomen. 

Nog in het kort:

* Het was koud in Bontebok eind februari bij het mannenweekend van studentenvereniging 
Ichthus. Maar rondom het warme houtvuur hadden we een mooie ontmoeting rondom Psalm 1: 
over mens-zijn, geloof en hoe je je verhoudt tot tradities

* Ik nam deel aan een ‘panel van deskundigen’ bij de bijeenkomst ‘Stress to Impress’. Bij deze 
studiemiddag werd de gelijknamige documentaire vertoont over prestatiedruk bij jongeren. De 
film is gemaakt door oa. Sanne Kooiman, die eerder een documentaire maakte over jongeren en 
suïcide. Haar nieuwste documentaire is via deze link te bekijken. 

* Van 4-8 juni neem ik deel aan de CEUC: de Europese conferentie voor studentenpastores. Met 
ongeveer 70 collega’s gaan we studeren, ervaringen uitwisselen en kennismaken met vormen 
van spiritualiteit in Dublin. 

* In de laatste week van juni ga ik mee als begeleider met de reis naar het jongerenklooster in 
Taize (fr) samen met studenten van de Katholieke Pabo Zwolle

vriendelijke groet, 
Martin Jans

Martin Jans
Studentenpastor Windesheim / ArtEZ / KPZ Zwolle 
RE:LINK St. Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs  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In RE:LINK Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Zwolle participeren: 
Hogeschool Windesheim - ArtEZ hogeschool voor de kunsten - Katholieke Pabo Zwolle - Protestantse Gemeente Zwolle - 

Remonstrantse Gemeente Zwolle - Doopsgezinde Gemeente Zwolle - Evangelisch Lutherse Gemeente Zwolle

https://youtu.be/MQ23lNNqpOw
https://youtu.be/Y4VExuJy6cA

