
Titel

Ik las vroeger nogal veel natuurboeken, dus als ik het woord hybride hoor, denk ik in eerste instantie aan een thee-
hybride. Maar stilaan begin in te geloven dat ‘hybride’ het woord van 2021-2022 zal worden en dat dit weinig met rozen-

varianten te maken zal hebben. We staan tussen twee werelden, waarbij sommigen dromen van ‘zoals het was’ en anderen 
‘het nieuwe normaal’ aanhangen. Bij Ichtus zijn we al een tijdje ingesteld op ‘hybride’, wat veelal betekent dat een activiteit deels 

online en deels offline doorgaat. Maar hopelijk gaat het meer betekenen dan dat. Wat is het beste van de twee werelden, die wereld 
pre-Corona en hoe we daar zaken deden en die wereld die zich nu ontvouwt. Hoe gaan we nieuwe studenten bereiken met Jezus’ 

liefde? Hoe zorgen we voor de geslagen wonden? Hoe geven we plaats aan rouw en euforie? Hier leest u alvast hoe we de eerste 
stapjes zetten in deze nieuwe wereld.

-Tom

Naar jaarlijkse gewoonte ging het ganse team – met partners en kinderen - het 
eerste weekend van juli op stafretraite. Achtenveertig uur lang samen ontspannen, het 
voorbije academiejaar vieren, lekker eten, Bijbelstudie en vooral genieten van elkaars 
nabijheid.

Dat laatste was dit jaar extra bijzonder. Voor het eerst dit academiejaar waren we al-
lemaal samen in dezelfde ruimte, want ook het stafteam heeft het voorbije jaar meer 
dan anders moeten telewerken en online vergaderen. Inge en Louise vervoegden het 
team aan de start van het academiejaar. De stafretraite was echter de eerste keer dat 
zij het ganse team samen konden zien. Daarnaast was het de ideale gelegenheid om de 
gezinnen van de stafwerkers te leren kennen en te ervaren waarom gemeenschap zo 
hoog in het vaandel wordt gedragen. Lara en Joachim konden dan weer voor het eerst 
met hun zoon Tijl, die in maart geboren werd, pronken bij de collega’s.

Naast een blij weerzien was het spijtig genoeg eveneens een moment van afscheid ne-
men. De stafretraite waren Olivier zijn laatste uurtjes bij Ichtus Vlaanderen. Vier jaar lang 
heeft hij zijn schouders gezet onder het studentenwerk in Vlaanderen en Brussel. De 
studenten in Gent wisten al snel hun weg te vinden naar de Rozemarijnstraat 10 voor een 
knabbel en een babbel. Als team konden we steeds rekenen op zijn passie voor studenten 

en evangelisatie, zijn zin in een goed gesprek en zijn soms ongepaste mopjes.

Een nieuwe 
podcast van 

Ichtus in samenwerking met 
TWR. Hier gaan twee academici 

(oud-Ichtianen) in gesprek met christen-
wetenschappers over hun vakgebied, over grote 

vragen, over wat hen wakker houdt en wat hen drijft. 
Elke 2e dinsdag van de maand is er een nieuwe aflevering. 

Luister hier naar de eerste: 
https://podcast.twr.nl/broadcasts/aflevering-een-te-gast-bij-elkaar/

! OPROEP !
In 2022 bestaat Ichtus 50 jaar! We zijn benieuwd naar jullie ichtusverhalen. 
Iets te vertellen? Scan de code of mail naar info@ichtus.be
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Stafretraite

hybride werkvormenhybride werkvormen

Ichtus Antwerpen organiseerde een mission maand waarbij de inhoud online gebracht werd, maar er 
allerhande offline initiatieven waren om de Antwerpse studenten op het event uit te nodigen. Zo boden 
ze aan om een gratis pannenkoek, vergezeld van een uitnodiging, naar kotstudenten te brengen en gingen 
ze rond in de stad om vragen te stellen aan studenten

Dit zijn slechts enkele activiteiten van de vele die hebben plaatsgevonden. Terwijl ik dit schrijf, mogen we 
alweer meer. Toch blijven we als team nadenken over hoe we het positieve van online werken kunnen 
behouden en combineren met offlineactiviteiten.

Als team hebben we elkaar nog nooit zo frequent gezien als afgelopen 
schooljaar. We spraken wekelijks online af om elkaars planning te delen, 
hulp te vragen indien nodig en samen te bidden. De mentorgroepjes die al 
twee jaar gebruikt worden als vervolg op STiL (ons trainingsweekend voor 
studentenleiders in september) willen we ve rder uitbouwen. We kijken 
er naar uit om uit te zoeken wat de juiste balans is in een online en offline 
aanbod dat inspeelt op de noden van de studenten en ons team.

Afstuderen, een kruispunt. Dat moet gevierd Afstuderen, een kruispunt. Dat moet gevierd 
worden! Daarom organiseerde Ichtus Vlaanderen worden! Daarom organiseerde Ichtus Vlaanderen 

dit jaar de allereerste afstudeerceremonie. We dit jaar de allereerste afstudeerceremonie. We 
gaan deze studenten zeker  missen op Ichtus, maar gaan deze studenten zeker  missen op Ichtus, maar 
zijn zeer benieuwd wat God nog voor hen in petto zijn zeer benieuwd wat God nog voor hen in petto 

heeft!heeft!

Lifestreams, Zoombidstondes, online quizzen… Ze zijn haast niet meer weg te denken. Het heeft even 
geduurd, maar heel wat Ichtusgroepen hebben net als Ichtus Vlaanderen hun weg gevonden op het web 
om te werken aan gemeenschap, samen de Bijbel te bestuderen, God te ontmoeten… En als die hersenen 
allen samen beginnen te werken, ontstaan er mooie zaken. Ze organiseerden de gekste onlineactiviteiten 
zoals een Wikipediarace of een Google Streetviewspel en hadden tal van kringstudies en aanbiddingsavon-
den.

Tijdens onze zes weken durende ochtenddevotie ‘Marcus’s morgens’, vroegen we studenten om onder-
tussen buiten te wandelen aangezien ze enkel moesten luisteren. Dit was een eerste stap naar een meer 
hybride manier van werken waarbij een online en offline aanbod met elkaar gecombineerd werden. 

In het tweede semester werd daar nog heel wat aan toegevoegd. We hadden vanuit Ichtus Vlaanderen 
het Jozef Project waarbij de deelnemers door middel van drie online lezingen en minstens drie online 
gespreksavonden door het verhaal van Jozef gingen. Tijdens deze avonden werden de lezingen en de voor-
bereidende Bijbelstudie besproken. Daarnaast werden de deelnemers uitgedaagd om een kunstvorm te 
kiezen en de Bijbelstudie aan de hand daarvan te verwerken. Dit mochten ze alleen of in groep doen. Deze 
werkvorm was volledig online. Indien de maatregelen het hadden toegelaten, zou dit project 

echter met een offline tentoonstelling geëindigd zijn.

zomer 2021Geloof in
studenten

UPDATE



een studentenwerker voor Hasselt

Louise, weet je nog de eerste keer dat je over Hasselt hoorde? Wanneer was dat? 
Ik hoorde al over Hasselt de eerste keer dat ik naar België kwam voor een mission week. Mijn gast-
vrouw Roxanne, had daar gestudeerd voor haar Bachelor, maar ik had er nog nooit van gehoord.
 
- Wat was het eerste dat je opviel toen je voor de eerste keer in Hasselt kwam? 
Ik vind de rivier heel mooi. Hasselt is een supergezellige stad met lekker eten en drinken, en een 
levendige atmosfeer.
 
- Wat is jouw specialiteit uit de keuken en ga je zeker eens voorschotelen aan de Hasseltse stu-
denten?
‘Pie’ en curry met zoete aardappel en kikkererwten. En uiteraard brouw  ik de beste tas thee van
heel België - don’t argue with a Brit
 
- Wat is je grote droom voor de studenten in Hasselt? 
Dat ze de kans krijgen het evangelie te horen en erop in te gaan! En voor onze studenten in Ichtus 
dat ze alles in liefde doen, door hun liefde voor Jezus.
 
- Heb je al iets ontdekt dat jij en Jaëla gemeenschappelijk hebben? Zo ja, wat is dat?

 Blijkbaar redelijk wat. We houden van lopen, theater en zijn allebei ZEER gek op koffie 

Wat maakt Ichtus Hasselt uniek? Beschrijf eens het ‘karakter’ van Ichtus Hasselt.
Ik denk vooral dat wij een dynamische groep zijn, zowel in de zin van verschillende persoonli-
jkheden als dat we ‘nooit’ eigenlijk precies weten met hoeveel we een ichtusavond zullen door-
brengen. Ichtus Hasselt heeft over de voorbije 2 à 3 jaren een groei gekend maar door corona 
hebben we ook terug een daling gezien. Uiteraard hebben we wel een groepje vaste leden die 
elke keer komen maar daarnaast schommelt het ledenaantal elke avond. Soms heeft dit wel zijn 
charmes, niemand is verplicht te komen en komt/gaat wanneer het hem/haar past. Ook zien 
we dat leden vaak andere mensen uit nodigen wat denk ik te danken is aan de openheid en 
flexibiliteit van Ichtus Hasselt.
 
Wat is je grote droom voor de studenten in Hasselt?
Ik wil graag vooral voor de studenten een veilige omgeving creëren binnen Ichtus Hasselt. Dat er een 
sfeer hangt waarbij iedereen, zonder te moeten twijfelen zomaar kan binnenstappen met al hun vra-
gen/ideeën. Ik hoop echt dat voor iedereen die Ichtus Hasselt bezoekt ze het als een plek beschouw-
en waar ze zichzelf kunnen zijn, maar vooral ook een gezellige en gezegende tijd beleven met elkaar. 

- Heb je al iets ontdekt dat jij en Louise gemeenschappelijk hebben? Zo ja, wat is dat?
Na enkele korte berichtjes kwamen we erachter dat we allebei wel van lopen houden. Dus wie 

weet kunnen we binnenkort samen Hasselt al lopend verkennen!

Jaela, Stel jezelf eens kort voor. Wat studeer je, hoe oud ben je, wat is je favoriete bezigheid?
Hoi Hoi! Ik ben Jaela, een 22-jarige studente. Op dit moment studeer ik aan de UCLL in Hasselt 
waar ik mijn graduaat wil behalen in het Sociaal-Cultureel Werk. In mijn vrije tijd kan je me ter-
ugvinden bij Ichtus Hasselt, op 1 of ander EJV kamp of gewoon bij een sportveld/ in de fitness! 

Wat is jouw favoriete plek in Hasselt?
Helaas kon ik door corona tijden niet vaak ‘echt’ in Hasselt rondlopen, maar als ik toch een plekje moet 
kiezen dan gaat mijn voorkeur uit naar het Dusartplein zelf. Je kan me wel af en toe terugvinden in de ‘Van 
Gogh’ of ‘De Koestal’ waar ik graag met vrienden/klasgenoten eens een Latté Macchiato ga drinken. Als je 
me vraagt waar ik het liefste mijn tijd spendeer dan is dat uiteraard in ons prachtige Ichtus lokaal!

A l w e e r 
een nieuw ichtusjaar op 

komst! En ook Brussel is er klaar voor 
om weer van start te gaan.  Aangezien er rond 

Corona nog veel onzeker is in Brussel, blijven wij 
momenteel online samenkomen. Feest zal er zijn eens 

dit hele gebeuren voorbij is, en wij op zoek kunnen gaan 
naar een lokaaltje! Afgelopen jaar is zo’n zegen geweest 
voor de ichtusgroep, die langzaam meer en meer aan het 
uitbreiden is. Ik moest echter wel mijn weg wat zoeken in 

het leiden van de groep. Komend jaar wil ik alle leden 
aanmoedigen zelf initiatief te nemen in het organ-

iseren van activiteiten met elkaar. Zo houden 
we de groep met z’n allen staande!

- Frauke

Afgelopen 
jaar kon je op z’n minst ‘speciaal’ 

noemen. En uitdagend.We moesten als team zeker 
improviseren hoe we deze ongewone situatie best aanpakten. 

Desalniettemin hield dit de stuurgroep niet tegen: al voor het nieuwe 
schooljaar begon was het enthousiasme groot en er werd gigantisch veel initia-

tief genomen. Ook op de startactiviteit zagen we hetzelfde: een grote opkomst met 
enthousiaste studenten die blij waren EINDELIJK elkaar in het écht terug te zien, en écht sa-

men te kunnen komen. Zelfs met de aanpassingen (lees: ontsmetten van de lokalen, een meer 
complexe reservatie-procedure om een activiteit te mogen doen, die oh-zo-geliefde mondmask-
ers en het afstand moeten houden). Helaas moesten we rond november terug online, en kon de 
motivatie wel eens schommelen. Zo zijn er ook meerdere activiteiten of ideeën die we vooraf 
hadden gepland, niet kunnen doorgaan. Maar we improviseerden:er kwam bijvoorbeeld een 

WhatsApp-groep en regelmatig spraken Ichtianen zelf af om eens samen te gaan wandelen in 
Leuven of even pauze te nemen van het studeren. Dat hebben van sociaal contact is iets 

dat heel hard speelt onder de studenten, geloof ik. Dit jaar ben ik opnieuw voorzitter 
en ik hoop dat dit jaar wat terug meer ‘normaal’ wordt. Dan zullen we ab-

soluut weer nieuwe herinneringen maken, weer genieten van elkaars 
aanwezigheid en eindelijk misschien weer na een activiteit 

chillen in ons stamcafé.
- Joshua

Ichtus. Ik 
denk aan samenkomen, activiteiten 

doen, (nieuwe) mensen leren kennen en mensen God 
leren kennen, vrienden maken, samen op pad gaan, een band bou-

wen, zot doen, jezelf kunnen zijn. Naast al deze dingen, kan je ook kritisch zijn, 
met de meest wilde vragen zitten en ze samen oplossen. Corona maakte dat we plots 

out of the box moesten denken, volgens de maatregelen.  Ichtus Kortrijk heeft geroeid met 
de riemen die het had en Sem en Ruth -die ons erg hard ondersteunen omdat wij zo een kleine 

groep zijn- hebben ons in goede banen geleid, zodat wij zo min mogelijk moeilijkheden ondervon-
den. Danku Sem en Ruth!
Wat mij in deze periode verrast heeft is hoe snel een mens zich kan aanpassen aan omstandigheden. 
Alles veranderde, alles voelde raar en toch voelde Ichtus nog hetzelfde aan. Zou dat zijn omdat we 
zo flexibel waren, zo’n goede ondersteuning kregen of net omdat we een kleinere groep waren? Ik 

geloof dat het allemaal wel invloed had. Als ik mag dromen over volgend jaar, maar écht dromen, 
dan zijn we een groep met een groot aantal leden die steunen op elkaar, die elkaar helpt en 

onderwijst. Dan kunnen we ook zoveel meer dan wat we nu al konden doen. Maar sowi-
eso, wat er ook gebeurt volgend jaar, het komt goed!

Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. 
Genesis 28:15

- Gaëll

Begin juli ontmoet-
ten Jaela en Louise elkaar voor een eerste kennismak-

ing in een Hasseltse koffiebar. Dit academiejaar stappen ze allebei in een nieu-
we rol in de Limburgse hoofdstad. Jaela als voorzitter van Ichtus Hasselt en Louise wordt 

de lokale studentenwerker. Wij zijn benieuwd naar wat ze te vertellen hebben over Hasselt, de 
lokale Ichtusgroep en wat hun zo gepassioneerd maakt voor de studenten in de stad. 

Daarom namen we een kort interview met hen af.

De lange lock-
down was voor niemand simpel. Online lessen 

en een gebrek aan sociaal contact zorgden ervoor dat studenten emo-
tioneel en fysiek uitgeput raakten. Als voorzitter voelde ik deze negatieve effecten 

voornamelijk via mijn medestuurgroepleden en mijzelf. Aan het begin van het schooljaar zaten 
we nog vol motivatie, ideeën en zin om een jaar lang toffe activiteiten voor te bereiden. De lange 

sociale isolatie en drukte op school had echter het zelfde effect op ons als op zo veel andere studenten. 
We kwamen terecht in een overlevingsmodus waarin nog weinig sprake was van visie. We waren al blij als 
we de volgende activiteit konden voorbereiden. Desondanks dit alles bleef het voor ons wel belangrijk dat 

de activiteiten bleven doorgaan. Ichtus was één van de laatste en enige manieren waardoor wij en onze 
leden nog sociaal contact hadden. Ervoor zorgen dat we elkaar konden zien, of dit nu in het echt 

was of online was achteraf gezien alle vermoeidheid waard. Want voor mij, en ik ben zeker 
ook voor anderen heeft onze studentengroep geholpen om deze zware periode 

te doorstaan.
- Ian

De dynamiek van 
de vereniging wordt door een lockdown en 

moeilijke maatregelen ernstig verstoord. Een online aanbod van activi-
teiten hebben niet de glans en spontaniteit van de real-life versie. Een online aanbidding 

is totaal iets anders dan samenkomen en elkaar daadwerkelijk horen zingen en wat nababbelen in 
een zoom- of discordserver is niet hetzelfde als de spontane leuke gesprekjes met jan en alleman op een 

caféavond.
Ik was er stilletjes van overtuigd dat groepsvorming en ‘goede’ online activiteiten eigenlijk niet mogelijk waren, maar 

niets is minder waar. Het heeft mij erg verrast, zeker terugkijkend op afgelopen jaar, hoe goed een aanzienlijk deel van de 
nieuwe leden opgenomen in de vereniging. Het heeft geholpen dat we onze eerste paar activiteiten wel offline konden 
doen, maar het is indrukwekkend om te zien hoe goed dat in een online jaar gegaan is. Dat is vooral buiten de ‘regu-

liere’ activiteit op dinsdagavond gegaan, iets waaraan ik van te voren niet zoveel van verwachtte of rekening mee 
hield. Dat laat mij goed zien dat Ichtus meer is dan een georganiseerde ontmoeting 1 of 2 keer per week.

Wat mij ook verrast heeft is de creativiteit van leden voor activiteiten, ik denk hierbij aan de online 
kookstudio ter vervanging van het galabal maar er zijn veel meer voorbeelden. Leden 

hebben ideeën en zijn, als je ze vraagt, bereid om mee te helpen.
Als ik het 

opnieuw zou doen, zou ik dan ook 
meer outsourcen. Als bestuur hebben we, denk ik, veel 

op ons hals genomen waar we meer af konden geven. Ook zou ik een 
volgende keer explicieter luisteren en vragen naar ideeën van leden.

Ook een belangrijke zaak, in een online jaar mag het wel wat meer kosten. Een coro-
najaar is natuurlijk een zuinig jaar, daar mag wel tegenover staan dat je af en toe wat meer 

uitpakt en een activiteit wat specialer maakt. Wij hebben bijvoorbeeld een professionele online 
escaperoom gedaan. Dat kost dan een paar centen, maar is echt een fantastische activiteit. Dat 
wordt gewaardeerd.

Naar het volgend academiejaar kijk ik afwachtend en hoopvol. We moeten natuurlijk maar zien 
hoe de situatie straks is, maar ik ben lichtjes optimistisch. Zolang we fysiek kunnen samenko-

men ben ik blij. Ik kijk al uit naar een lezing en discussieavond over wel of niet vaccineren. 
Mocht het toch weer een lockdown worden ergens in het jaar dan zou ik dat heel 

erg naar vinden en demotiverend, maar ik zal me meer moeten realiseren 
dat juist dan Ichtus misschien wel meer vorm krijgt en groeit als 

groep en in de inhoud.
- Koen

Meld je aan via     om de 
maandelijkse mail van Ichtus Vlaanderen met 
dank- en gebedspunten te ontvangen.

Ichtus.be
Ichtus Vlaanderen
MZ:  Wandelingstraat 50, 8500 Kortrijk
IBAN:  BE57 2300 0887 7035
BIC:  GEBABEBB
E:  info@ichtus.be


