Geloof in
studenten

Herfts 2018

Intro
UPDATE

“Dat we een kanaal mogen zijn van Gods liefde naar de stad”. Dit was het antwoord
dat de dominee waarmee ik deze ochtend een gesprek had gaf op de vraag wat hij
hoopte te bereiken in zijn bediening. Aan het begin van een nieuw academiejaar vond ik
dat een goede opfrisser. Dit hopen we ook, dat de Ichtianen in hun stad een kanaal mogen
zijn van Gods liefde. Of het nu op kot is of op de banken, of het nu tijdens een kring naar elkaar
of tijdens een Mission Week naar buiten toe. Dat ze Gods liefde voor hen mogen uitdragen naar
hun context in denken, spreken en doen. Wij zullen ons inzetten om hen daarin bij te staan, ook
weer dit jaar.
- Tom, algemeen secretaris

SLF
Polen, 1 – 10 augustus 2018.
Afgelopen zomer bevonden acht Vlamingen zich in Polen. Zes studenten en twee
stafwerkers namen deel aan de Student Leadership Conference van IFES Europa.
Hieronder korte impressies van studenten en staf.
De wereld lijkt plots veel kleiner als je met mensen van over heel Europa samen God
kan eren, over Hem kan leren en groeien in leiderschap. Zalig om te zien dat God echt
overal aan het werk is en iedereen gebruikt in Zijn plan.
- Evelien, Ichtus Gent
Student Leadership Formacion is een bijeenkomst waar je Gods onfeilbare liefde met
alle naties kan herdenken, herleven en leren door te geven.
-Julianna, Ichtus Brussel
Impressies aan de hand van foto- en videomateriaal vind je op de facebookpagina van IFES
Student Leadership Formacion.

Ik heb geleerd dat jezelf vergeven een krachtig iets is. Je zal in heel je leven, en zeker
in een leiderschapspositie, ongetwijfeld falen en fouten maken en dan moet je jezelf
kunnen vergeven net zoals je dat met anderen doet wanneer zij iets fout doen. Als de
Heer zegt dat Hij jou vergeeft, wie ben jij dan om te zeggen dat je dat niet kan!
- Ken, Ichtus Leuven
Deze editie van SLF heeft me geleerd dat een leider in de eerste plaats de groep dient.
Wat betekent het om de voeten van de studenten te wassen?
- Ruth, Ichtus Vlaanderen stafwerker
“Momenteel ben ik nog steeds aan het nagenieten van de Student Leadership Formacion 2018. Het was als het ware proeven van een stukje hemel op aarde, waar we met
verschillende nationaliteiten konden leren, groeien, vernieuwen en God aanbidden.”
- Olivier,Ichtus Vlaanderen stafwerker

‘Herstel je voor…’
Voor het promotiefilmpje voor Studentenzondag 2018 legden we
enkele studenten de vraag voor hoe zij zich het nieuwe Jeruzalem
voorstellen. Hun ogen begonnen te stralen, de mondhoeken gingen
vanzelf de hoogte in terwijl ze dromerig vertelden over het nieuwe
Jeruzalem. Het valt op dat zij in eerste instantie niet spreken over wat
er wel zal zijn, maar over wat er niét meer zal zijn.
‘Herstel je voor…’
God maakt alles nieuw. Waar pijn en gebrokenheid is – daar brengt
Hij herstel. Hij bracht niet enkel vergeving van zonden, maar hij
bracht het Koninkrijk. En wij mogen daaraan meebouwen tot Hij terugkomt en de hele schepping met zich verzoent…

‘Herstel je voor…’
Een 200-tal studenten die het hele jaar samen dromen over Gods
intentie voor de schepping. Die eerlijk kijken naar de gebrokenheid
in hun leven, in relaties, in de natuur en nadenken over de rol die zij
kunnen spelen in Gods plan van herstel.
‘Stel je voor…’
Alle kerken in Vlaanderen die 21 oktober in het teken van studenten
zetten. Kerken die studenten aan het woord laten tijdens de dienst,
die een bidstonde organiseren en gebruik maken van het materiaal
dat wij aanbieden op de ichtus.be. Die samen met ons reflecteren op
(over?) het jaarthema door middel van kunst en/of een preek. Stel
je voor… Kerkleden die een student op de koffie uitnodigen en elkaar
beter leren kennen.
Als ik spreek over studentenzondag, word ik ook een beetje dromerig. Ichtus is echt tof.

Sem Thomas
werkt

10 jaar
voor Ichtus!

mijn taken zouden zijn. Dus eigenlijk was het een beetje zoals
een sprong in het diepe. Maar ik voelde dat ik geleid werd door Gods
hand en dat op zich al was een grote geruststelling

Interview
In de vorige Ichtus Update lieten we Youngji aan het
woord. Een Koreaanse die in België studeert. Deze editie
zetten we Nelle in de spotlight. Een Vlaamse studente die
op buitenlandse stage ging.
1.
Wie ben je en wat studeer je?
Ik ben Nelle Ramon, bijna 21 jaar. Ik ben geboren in Antwerpen, maar
woon al sinds mijn vier jaar in west -Vlaanderen en studeer orthopedagogie. Ik ben een piekeraar en ik hou erg van avontuur. Eens het avontuur
van start gaat wil ik niet meer terug en dat was zo ook bij de beslissing om
op buitenlandse stage te gaan. Ik ben nog nooit op vakantie in het buitenland geweest dus deze kans kon ik niet laten liggen. Mijn droom is om na
mijn studie te gaan reizen.
2.
Naar welk land ben je geweest en waarvoor en
voor hoe lang?
Ik ben naar Duitsland geweest voor twee maanden. Ik liep daar stage bij
een evangelisch christelijke organisatie voor vluchtelingen.

5.
Wat was de grootste cultuur schok? Wat is het
grootste verschil met onze cultuur?
Alhoewel Duitsland en België buurlanden zijn, is er wel degelijk een groot
verschil. En nee, geen enkele van de stereotypes ,bijvoorbeeld van dat
Duisters koel en afstandelijk zijn, zijn bevestigd. Integendeel. Ik ondervond
geen cultuurschok juist doordat de verschillen die er waren zo aangenaam
zijn. Uiteraard kan ik niet over heel Duitsland spreken. Want de mentaliteit
in west-Vlaanderen en Antwerpen zijn ook niet te vergelijken.
Waar ik zat, is het heel normaal om iedereen die je tegenkomt luidop te
begroeten. Als je daar erg excentriek gekleed gaat, kijkt niemand je na.
Moslima’s mogen in Boerka rondlopen. Fietsen daar was uiterst onveilig.
Ik moest een heel eindje fietsen naar mijn stageplek en heb een zeer
alternatieve route moeten uitstippelen. Je mag op die grote wegen zonder
fietspad fietsen, maar of je er levend uitkomt, is een andere vraag.
6.
Wat zou je willen meenemen uit de cultuur daar
om in België toe te passen?
Het sorteren van afval, het statiegeld op blikjes en plastic flessen.
7.
Wat heb je het meest gemist uit België?
Niets of ja toch, mijn ouders en al mijn 11 broers en zussen.

3.
Waarom koos je voor dit land?
Duitsland was niet mijn eerste keuze. Heel eerlijk had ik het niet zo met
Duitsland door het beeld dat ik door de jaren kreeg van alle oorlogen en
films hierover waar Duitsland niet echt in zijn waarde wordt gezet.
Mijn eerste keuzes waren eerder Spanje of Italië. Maar dat is een stukje
verder weg en dus paste dat niet in mijn budget.
4.
Wat waren je verwachtingen toen je naar daar
ging?
Eigenlijk had ik niet direct verwachtingen. Ik had geen enkel idee hoe het
daar zou zijn, hoe het daar uitzag en ik heb ook geen connecties met dit
land. Ik had ook geen idee hoe mijn stageplaats er uitzag en wat

8.
Ben je op zoek gegaan naar een IFES/ichtus beweging?
Neen, maar iedere woensdagavond was er een avond waar een kerkdienst
werd gegeven voor de studenten. Er kwamen zeer veel studenten op af
en ik heb er super van genoten. God staat er heel centraal en er worden
activiteiten gegeven, maar dat niet dan op de woensdagavond. Men
organiseert dan op een andere avond een wandeling of een bbq of een
sportavond. Want op woensdagavond wordt enkel
en alleen God gevierd en dat vind ik prioritair.

Ichtushuizen
“In 2025 zijn er twee locaties waar de visie van Ichtus concreet zicht- en
tastbaar wordt”. Dit is één van de zes strategische doelen van Ichtus voor
de komende jaren. We zijn hier heel enthousiast over, want we zien de
nood. De nood om samen te kunnen werken, om studenten een plek te
kunnen geven om tot rust te komen, om een aanwezigheid te hebben in
steden, om gemeenschap handen en voeten te geven. Maar we hebben
uw hulp nodig, want we kunnen (en willen) dit niet alleen doen! Wilt u
mee nadenken over hoe we dit vorm kunnen geven of wilt u aangeven
hoe u ons kan helpen, kom dan 23 februari a.s. naar onze ‘Ichtushuizendag’. We zoeken mensen die ook enthousiast zijn over samenwoonprojecten, we zoeken investeerders, we zoeken kerken die willen samenwerken, we zoeken partnerorganisaties, … Verdere informatie rond
deze dag zal later gecommuniceerd worden. Wilt u nu al meer weten of
melden: tom@ichtus.be
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dank- en gebedspunten te ontvangen.
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