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Intro

De dagen worden stilaan langer, het Licht is gekomen, maar onze studenten
sluiten zich meer en meer op, want de examen staan voor de deur. Het
heeft jaren geduurd vooraleer ik doorhad dat ik redelijk uitzonderlijk was
hierin, maar ik genoot echt van de examenperiode. Mijn ‘gebedsritueel’
voor elk examens, het plannen van de dag, zien dat je ‘s avonds toch mensen
kan ontmoeten, de gezonde spanning die in de stad hangt. Maar ik hield
gewoon ook van het studeren. Ik vond het super interessant wat ik leerde.
Ik zag interne verbanden, linken met andere vakken, maar ook naar actuele
thema’s. Ik hield van de groei die ik ervoer, de verdieping, het geestelijke
aspect van studeren.
Wanneer u studenten ziet deze periode. Steek hen dan een hart onder
de riem, laat zien dat ze kunnen komen aanwaaien voor een praatje.
Maar bid ook voor hen, niet enkel dat ze mogen slagen, maar dat ze
het voorrecht mogen zien van te kunnen studeren waar dit voor velen
(in binnen- en buitenland) niet evident is. Dat ze mogen genieten van
de opgedane kennis. Dat ze God mogen danken voor de gaven en de
mogelijkheden die Hij hen geeft.
Tom, algemeen secretaris

Nieuwe huisstijl, nieuw academiejaar, nieuwe ichtas! Sinds jaar en
dag drinken studenten, stafwerkers en sympathisanten tijdens het
werken of studeren koffie uit de prachtige wit-oranje Ichtas. Zoals
het alles vergaat, verging het ook onze Ichtas. Ze is oud en uit de
mode, versleten en aan vervanging toe.

Daarom organiseren we een
Ichtas 2.0 ontwerpwedstrijd. Hou
je van tekenen, ontwerpen of
digital design, dan is dit je kans
om een van jouw ideeën in gans
Vlaanderen op bureaus en in
kasten te krijgen.

Praktisch
Zend voor 21 januari 2019 je
ontwerp(en) in via ichtus.be/ichtas
en wie weet komt jouw ontwerp
op de enige echte Ichtas 2.0.

•
•
•

Zorg dat je ontwerp zwart-wit is
Je mag meerdere ontwerpen inzenden
Het bestandsformaat is .png

Oproep
In onze wildste dromen hebben we als Ichtus binnen 6 jaar ergens in Vlaanderen twee huizen. Huizen waar we
studenten kunnen huisvesten en herbergen, plekken waar we kunnen eten en werken, locaties om trainingen
en retraites te houden. Bakens van licht, gemeenschap en aanwezigheid in de stad. Als het aan ons ligt, kunnen we blijven dromen, zo overtuigd zijn we van de waarde van samenhuizen. Maar we willen de droom
ook uit de lucht plukken en waar maken en daar hebben we hulp voor nodig. Hulp van u. In welke steden
gaan we dit doen? Met wie en met welke kerken/organisaties gaan we dit samen doen? Hoe gaan we
gemeenschap en spiritualiteit vorm geven in deze plekken? Wat wordt het missionaire karakter van
deze huizen? Hoe gaan we dit financieren? Hoe gaan we de pastorale component vorm geven?
... Loopt u ook warm voor dit project of voor één of meerdere van deze vragen? Op 23 februari
aanstaande gaat er in Antwerpen een dag door waar we samen willen praten over deze plannen
en waar we hopelijk concrete stappen kunnen zetten. Als u interesse hebt, laat het ons weten op
tom@ichtus.be en dan krijgt u spoedig meer details. Hou de datum al vrij en kijk regelmatig op
onze website.

On y va
Zaterdag 8 december 2018. De wekker gaat,
7u, tijd om uit bed te komen. Veel te vroeg als
je het mij vraagt. Zeker na die Quiztus van gisteren. Toch stap ik enigszins goed gehumeurd
uit bed. Vandaag op het programma: uitstap
naar Namen met een aantal internationale
studenten. Wat een geluk dat we zo’n dingen
organiseren voor onze internationale studenten. Op die manier zie ik zelf eens iets van mijn
land bedenk ik me. Volgens Lara gaat de regen
met bakken uit de hemel vallen. Een paraplu,
droge sokken en extra schoenen zijn dus geen
overbodige luxe.

Sophie van Houtryve
neemt dit jaar afscheid
van haar functie als Regional
Administrator
van IFES Europa. In de
de kwartale infomail
van IFES Europa blikt ze
terug op haar start bij
IFES. Ze neemt ons mee
naar Brugge, waar in het
jaar 1995 een groepje
samenkwam om Bijbelstudie te doen. We hebben er, met haar toestemming, een stukje uit
vertaald.

De treinrit verloopt rustig. Behalve in Brussel.
Daar verzamelen 100 agenten van de oproerpolitie zich in het station van Brussel-Zuid. Ik
ben blij dat ik mijn fluohesje thuis heb gelaten.
Vanaf Ottignies is het helemaal gedaan met
de rust. Vanaf daar krijg ik het gezelschap van
een heel enthousiaste student en drie kalmere
Namur-bezoekers.

Een afscheidsbericht van Sophie
Mijn verhaal bij IFES gaat terug naar 1995.
Ik was uitgenodigd om deel te nemen aan Bijbelstudie in Brugge die geleid werd door een
vrijwilliger van Ichtus Vlaanderen. We waren
maar met zeven. Elke week kwamen we bijeen
om samen te eten en Bijbelstudie te doen in een
ruimte boven een christelijke boekenwinkel. Als
15-jarig meisje, zoekend naar antwoorden op
de grote vragen van het leven, was dit de plaats
waar ik voor het eerst hoorde over het goede
nieuws van Jezus, het begreep en de kracht van
de Heilige Geest – die levens kan veranderen –
ervaarde. Ook al was ik maar een tiener, toch
openbaarde God zich op een krachtige manier
aan mij en ik wist dat ik Jezus wilde volgen en
mijn leven aan Hem wilde toewijden.
Met kerstmis herinneren we elkaar eraan hoe
God een jonge vrouw – Maria – gebruikt heeft
om zijn Zoon naar de wereld te brengen. Het
toont ons opnieuw dat God jonge en onervaren
mensen – zoals studenten – wilt gebruiken om
zijn missie voor deze wereld te volbrengen.
IFES bleef een groot deel van mijn leven uitmaken doorheen mijn studententijd. Mijn allereerste job nadat ik was afgestudeerd, was in het
‘IFES International Office’ in Oxford - waar ik
mijn man leerde kennen.
Nu ik afscheid neem, wil ik graag delen wat ik
zo waardeer aan IFES als organisatie: het inheemse karakter van de bediening, het strategische aspect van studenten bereiken die
de toekomstige leiders zijn, het wereldwijde
partnerschap en ‘peer’ leergroepen, het Bijbelse onderwijs en profetische betrokkenheid
in wereldwijde kwesties, de warme gemeenschap, de op God gerichte staf, de gedurfde
creativiteit in zending. Ik wil jullie allemaal aanmoedigen het meeste te halen uit het geschenk
dat we hebben in deze unieke en wereldwijde
gemeenschap.

Bij aankomst in Namur kunnen we onze
internationale studenten direct meenemen in
een typische Belgische activiteit. De wekelijkse
markt. De straten van de stad brengen ons van
de ene markt naar de andere, de kerstmarkt.
De Hare-Krisna beweging, een verborgen tentoonstelling en een overdreven duur reuzenrad
kruisen ons pad onderweg naar de befaamde
Citadel.

Voordat we
aan de klim
naar boven
beginnen,
vertelt Lara
ons meer
over de
Samber en
de Maas die
hier in elkaar stromen. Ze wijst ons er ook op
dat aan de overkant van het water een huisje
staat waar ze graag in zou wonen.
Onderweg naar boven genieten we van het
groeiend uitzicht over Namur. Als kleine kinderen kruipen we op de muren van de citadel
en wanen we ons avonturiers die grote ravijnen
moeten oversteken. De gouden schildpad en
haar ruiter is de schat die we zoeken. Uiteindelijk vinden we deze pas veel later aangezien
het beeld eerder onderaan dan bovenaan de
citadel staat.
Na een lange tocht begeven we ons opnieuw
naar de kerstmarkt waar we smullen van
welverdiende appel beignets en churros. Nog
even langs een leuke theewinkel en het justitiepaleis voordat we richting het station gaan. In
Ottignies neem ik afscheid van mijn drie Leuvense vrienden en in Gent zeg ik vaarwel tegen
die andere Leuvense student die blijkbaar in
Gent moest zijn. Dertien uur nadat mijn wekker
is afgegaan, plof ik neer in mijn zetel. Wat een
geslaagde dag!

De mysterieuze vrijwilliger? Dat was Anke Schleppi. En de groep waar Sophie over spreekt, was het allereerste begin van Ichtus Brugge, een groep die we vorig jaar na een
hiatus weer nieuw leven hebben ingeblazen.

Anke: “Toen ik in Leuven op de Bijbelschool zat, hoorde ik bij Ichtus Leuven. Toen ik verhuisde
naar Brugge om mijn ouders te helpen in Het Goede Boek wist ik dat ik het werk van Ichtus daar
wilde voortzetten. Ik ben een pionier in hart en nieren, dus begon ik met alle vaardigheden die
ik in me had aan het avontuur. We begonnen met 3a4 personen, maar kregen al vrij snel 8 tot
12 studenten over de vloer. Het interessante is dat de groep pas echt begon te groeien toen
we ervoor kozen om de focus te leggen op Bijbelstudie en discipelschap. We hadden maar een
handjevol studenten toen we vooral ontspannen en plezierige activiteiten deden, maar toen we
dieper gingen, groeide de groep enorm. Op een gegeven moment waren we met 20! Als ik in de
winkel stond, konden jongeren en studenten altijd binnenspringen buiten de Ichtus-avonden om.
Met een theetje in de hand kwamen er waardevolle gesprekken tot stand.

Sophie was onze eerste bekeerling en we mochten haar een jaar begeleiden in discipelschap. Bemoedigend om haar bericht te lezen! We hebben toen allemaal hechte
vriendschappen opgebouwd en zijn tot op heden nog goed bevriend/ Het is mooi om te
zien dat elk zijn weg heeft gevonden in de gemeente en ook een taak heeft opgenomen
in leiderschap. En zoals het nu nog steeds is; verschillende mensen vonden hun partner
bij Ichtus. Daar zijn stevige gezinnen uitgegroeid waarvan nu de volgende generatie
alweer actief is binnen Ichtus!”
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dank- en gebedspunten te ontvangen.

Ichtus Vlaanderen
MZ:
L.Decouxlaan 80, 3012 Wilsele
IBAN: BE57 2300 0887 7035
BIC:
CEBABEBB
E:
info@ichtus.be

