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1 April: hele stad
zonder kerkblad
Voor het eerst in bijna een 
kwart eeuw is Kerk in de Stad 
vier dagen te laat verspreid. 
Het bedrijf dat de distributie 
van dit kerkblad – normaliter 
op vrijdag, nu pas op dins-
dag – verzorgt, had als excuus 
dat het adressenbestand van 
de abonnees ontbrak. Deze 
slechte 1 aprilgrap veroor-
zaakte een stortvloed aan 
klachten, die het Bureau PGU 
veel tijd kostte. Ook de mail-
box van Kerk in de Stad (re-
dactie) liep vol met ‘bezorgde’ 
berichten van kerkbladlezers. 
Bij navraag bleek de oorzaak 
van het probleem te liggen in 
de vrije dagen rond Pasen.
Bij volgende klachten inzake 
bezorging van Kerk in de Stad 
kunnen abonnees contact 
opnemen met het bestuurs-
secretariaat van protestant-
utrecht.nl.

Avondwake 
Yom haShoah
De herdenking van de Jo-
denvervolging tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, in het 
Hebreeuws Yom haShoah ge-
noemd, is op 8 mei. De hierbij 
behorende avondwake in de in 
de voormalige synagoge aan 
de Springweg 162 begint om 
19.00 uur. Belangstellenden 
zijn welkom bij deze Joodse 
gedenkdienst.

Tirtzah Middleton leidt de 
avondwake in, daarbij verwij-
zend naar psalm 56 die deels 
door de chazan en deels 
door de gemeente wordt ge-
zongen. Behalve de vaste on-
derdelen van de Avondwake 
Yom haShoah, zoals de male 
rachamiem, Gebed van in-
keer, Kaddisj, Shomeer Jisrael, 
Onze Vader, Eli en Jigdal, is er 
een toespraak door ds Wim 
Rietkerk en worden namen 
genoemd van een zestal 
vernietingskampen.

Tussen –religieuze–
Kunst en Kitsch 
in de Josephkerk
Wie wil weten hoe oud haar 
of zijn Mariabeeld is, of er-
gens in een doos nog religi-
euze snuisterijtjes van ouders 
of grootouders heeft liggen 
en geen idee heeft wat het is, 
kan op zaterdag 14 mei naar 
de Josephkerk aan de Draai-
weg komen. Daar is, op deze 
zaterdag voor Pinksteren, een 
religieuze variant op het be-
kende televisieprogramma 
Tussen Kunst en Kitsch. Al uw 
religieuze voorwerpen kunt 
u laten zien aan deskundigen 
die er van alles over kunnen 
vertellen. Tevens is er de mo-
gelijkheid om een rozenkrans 
of andere dierbare voorwer-
pen te laten wijden. Belang-
stellenden zijn ook van harte 
welkom als zij alleen willen 
komen kijken en luisteren. 
Deze speciale Tussen Kunst 
en Kitsch is tussen 14.00 en 
16.00 uur. Aansluitend om 
16.30 uur geeft het Studenten-
vrouwenkoor Medusa onder 
leiding van Iris van ‘t Veer een 
concertje.

De toegang is gratis. Voor 
meer informatie raadpleeg 
ook de website van de kerk:
www.draaiwegkerk.nl, St. Jo-
sephkerk, Draaiweg 44, tele-
foon 271 9393.

ds Jasja Nottelman
studentenpastor IPSU/EUG

Je ziet ze regelmatig door 
de stad lopen: de vrou-
wen met een zwart habijt 
(in de winter) met een 
groene band op de hoofd-
doek of met een wit habijt 
(in de zomer) met een 
groene band. Het zijn de 
zusters Augustinessen, 
woonachtig op de hoek 
van de Waterstraat en de 
Oudegracht midden in Wijk 
C in Utrecht. 

Al enige jaren is er een goed 
contact tussen de zusters en het 
studentenpastoraat. De zusters 
waren jarenlang actief in Meisjes-
stad, de vrouwenopvang die ze 
zelf hadden opgebouwd op Ou-
degracht 33/35. Jonge vrouwen 
werden er opgevangen, vaak met 
hun kinderen, of zwanger van een 
kind dat daar, aan de Oudegracht, 
geboren werd. In die tijd waren 
er verschillende studenten uit de 
EUG, maar ook van bijvoorbeeld 
studentenvereniging SSR-nu, die 
er slaapwacht waren. Elke nacht 
was er iemand die op een piep-
klein kamertje kon overnachten, 
maar ook stand-by was voor ca-
lamiteiten. Inmiddels raakten de 
zusters aardig op leeftijd en heb-
ben ze er een paar jaar geleden 
voor moeten kiezen de vrouwen-
opvang op deze plek op te heffen. 
Gelukkig heeft de Tussenvoorzie-
ning deze taak overgenomen en is 
er in Overvecht een opvang voor 
vrouwen en hun kinderen geko-
men.
De zusters wonen aan de Water-
straat, maar er woonden ook zus-
ters in Hilversum, in het klooster 
‘De stad Gods’. Dit klooster is 
aantal jaar geleden verkocht en de 
zusters die er woonden zijn over-
gekomen naar de Waterstraat. Nu 
wonen er in totaal vierentwintig 
zusters. 

Een droom
Maar de vertrouwde plek in Hil-
versum is niet geheel verlaten 
achtergebleven. Er is zelfs iets 
heel moois voor terug gekomen. 
Op het landgoed waar het nu 
verlaten klooster staat, was een 
plek met een oude boerderij. 
Vanaf begin deze eeuw groeide 
het verlangen van een aantal zus-
ters om op die plek een verblijf te 
creëren, waar jongeren tussen de 
18 en 35 jaar van harte welkom 
zijn. Het plan om dit te realiseren 
groeide in de loop van een tiental 
jaren. De boerderij werd grondig 
gerenoveerd. Er werden kamers 
gebouwd, zodat je er met tien 
personen kunt overnachten. In de 
schuur naast de boerderij kwam 
een kapel, die weer is verbon-
den met een gloednieuw, geheel 
duurzaam opgebouwd huis waar 
de zusters wonen. Vier zusters 
hebben heel hard gewerkt aan 
dit plan en hebben hun droom 
gerealiseerd. Inmiddels wordt het 
minder een klooster, maar meer 

een leefgemeenschap genoemd, 
ook omdat er de mogelijkheid is 
voor anderen om intensief mee te 
leven met de zusters. 

Studenten te gast
In de tijd dat het plan ontwikkeld 
werd, hadden de zusters regelma-
tig studenten (vaak uit het buiten-
land) te gast voor een diaconaal 
jaar. Ze woonden bij de zusters, 
deden vrijwilligerswerk in de 
buurt en werden door de zusters 
verwezen naar de EUG om daar 
contacten op te doen met andere 
studenten en in de gemeente ac-
tief te worden. In die tijd kwam ik 
als studentenpastor ook bij hen 
langs om de student te bezoeken 
en in de slipstream te horen van 
hun droom die stap voor stap 
werkelijkheid werd.

Casella
Sinds 2013 is Casella een feit. Het 
huisje langs de weg (dat betekent 
Casella) is een huis geworden 
waar studenten en young profes-
sionals van harte welkom zijn. Je 
kunt er terecht voor een studie-
retraite, om bijvoorbeeld even 
rustig aan je scriptie werken. Je lift 
mee op het ritme van de zusters 
die drie maal per dag in de kapel 
samenkomen om te bidden en te 
zingen. Naast individuele gasten 
kunnen er ook groepen terecht. 
Inmiddels komen er regelmatig in 
de weekenden groepen studen-
ten van de studentenpastoraten 
uit o.a. Enschede, Amsterdam en 
Utrecht naar Hilversum om daar 
met elkaar een themaweekend te 
houden. Ook theologische dispu-
ten hebben de weg gevonden naar 
Casella.

Studenten worden 
vrijwilliger
De zusters zijn goed in het leg-
gen van relaties. Doordat ze zo 
enorm gastvrij zijn en goed con-
tact kunnen maken met de jonge-
ren weten ze hen ook te binden. 

Zo denken er studenten mee 
over de publiciteit. Facebook is al 
een heel gewoon medium voor 
de zusters. In de Adventtijd en de 
Veertigdagentijd kun je via Face-
book met hen mee vieren en blijf 
je op de hoogte van alles wat er 
gebeurt in en rond Casella. Re-
gelmatig wordt er een tuindag 
gehouden en kun je gastheer of 
gastvrouw worden voor de gas-
ten in de boerderij.

Vanuit het IPSU
Door het al langer bestaande 
contact tussen de zusters en het 
studentenpastoraat ga ik als stu-
dentenpastor regelmatig met een 
groep naar Casella. Binnen het 
Interkerkelijk Platform Studenten-
pastoraat Utrecht bieden we twee 
per jaar een kloosterweekend aan, 
waarbij de laatste twee keren een 
thema hadden. In november 2015 
was het thema Gelinked of Geli-
ked: over het hoe en het waarom 
van de verbindingen die je maakt 
in je leven. Afgelopen april was het 
thema Wankelmoed, waarbij we 
ons de vraag stelden naar op wel-
ke manier je moedig bent en hoe 
twijfel en wankelmoedigheid een 
rol spelen in je leven. 

Plek van rust en ruimte
Casella is uitgegroeid tot een plek 
van rust en ruimte, waar studen-

ten tijd voor zichzelf kunnen ma-
ken en elkaar kunnen ontmoe-
ten. Je kunt gaan wandelen in de 
omgeving, een kijkje nemen in 
het gebedsbos waar teksten van 
kerkvader Augustinus je blik rich-
ten. Je kunt echte stilte ervaren 
in het stiltehuisje, dat is gebouwd 
in de voormalige hooiberg, of be-
dachtzaam het prachtige labyrint 
lopen dat in de tuin ligt. Als je op-
kijkt zie je de schapen in het veld 
zich langzaam verplaatsen van de 
ene naar de andere kant. 

Waardevol contact
Het is heel waardevol om zo, 
op diverse manieren in contact 
staan met de Zusters Augustines-
sen. Nu de EUG sinds een jaar 
inwoont bij de zusters op de Ou-
degracht is dat contact alleen nog 
maar meer gegroeid. Het is heel 
leuk om ’s ochtends om 10.00 
uur een kopje koffie te drinken 
en te horen waar de zusters mee 
bezig te zijn of plotseling zuster 
Leonie tegen te komen met de 
was van Casella die in de grote 
wasruimte van de Oudegracht 
wordt gewassen. Voor de stu-
denten zijn deze vrouwen een 
enorme inspiratiebron in de ma-
nier waarop zijn hun gastvrijheid, 
hun onvoorwaardelijke vertrou-
wen en liefde voor jonge mensen 
vormgeven en uitstralen. 

De zusters Augustinessen en 
het Studentenpastoraat

Studenten in de kerk (2)

De begin dit jaar aangekondigde en toen tevens gestarte serie ‘Studenten 
in de kerk’ verschijnt niet in elke maandeditie van Kerk in de Stad. Er 
staan nog enkele afleveringen op stapel. Als eerstvolgende nu een sfeer-
verslag van een kloosterweekeinde, georganiseerd door het Interkerkelijk 
Studentenplatform Utrecht in samenwerking met de EUG.

* Gezamenlijke maaltijd in het klooster (foto’s Jasja Nottelman).

* Lilian Greveling (gitaar) en Rozemarijn van ’t Einde (viool).


