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Verslag van de met subsidie van de Stichting Steunfonds ten 
behoeve van het Katholiek Hoger Onderwijs bekostigde activiteiten 
van het Studentenpastoraat van Tilburg University voor de periode 1 
juli 2021 – 30 juni 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  Ontmoeting 
 
Veel van de studenten die naar het studentenpastoraat komen – en zeker de mensen die zich 
engageren – doen dat vanwege een ontmoeting met andere bij het studentenpastoraat 
betrokken studenten of de studentenpastor of vrijwilligers in wie ze iets waarnamen dat zou 
kunnen helpen bij hun diepste ‘vragen en worstelingen’. 
Het faciliteren van deze ontmoeting is dan ook een fundamentele taak van het 
studentenpastoraat: zorgen voor laagdrempelige gelegenheden voor studenten om 
medestudenten, vrijwilligers en de pastor te ontmoeten en in dat gezelschap mogelijk 
onverwacht iets aan te treffen waar je meer van wilt.2 

 
 

a. De kerk is open 
De simpelste gelegenheid tot ontmoeting is het feit dat het studentenpastoraat 
beschikt over een eigen gebouw, centraal gelegen tussen de campus en het 
stadscentrum, vlak naast het sportcentrum. Van zondag t/m vrijdag van 8.00 tot 
18.00 uur staat de deur van de Maranathakerk open, met de tekst ‘The church is 
open’ duidelijk zichtbaar vanaf de straat. Ook als de pastor niet op Maranatha is, 

 
2 Vijfjarenplan Studentenpastoraat Tilburg University 2019-2024, p. 3. 
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staat niemand voor een gesloten deur; je kunt 
altijd even de kerk in, gaan zitten, tot rust komen, 
er een uitnodiging vinden voor een activiteit. 
Meestal is er ook wel iemand op Maranatha om je 
welkom te heten en uit te nodigen. 
Dagelijks komen tussen de tien en twintig 
personen, studenten, universiteitsmedewerkers 

en anderen, even langs om een kaars op te steken of rustig te zitten. Onlangs 
kregen we dit mailtje: “My name is N., a visting Ph.D. student from Iran at Tilburg 
University. Sometimes when passing by the university church I stop and visit it to 
calm down. I am not a Christian, as my name suggests I am a Muslim… I know that 
there are many Christians living in Iran of whom one or more may be coming to 
Tilburg to study and surely finds the Maranatha church the perfect place to do 
prayers.” 
Steeds vaker wordt er ook aangebeld bij de pastorie door een student die wil 
komen praten (dit naast degenen die per e-mail een afspraak maken).  
 

b. Studeren op Maranatha 
Op maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 17.00 uur kun je studeren in de bibliotheek 
en de ontmoetingsruimte van Maranatha. Studenten worden aangemoedigd om 
samen te lunchen en hebben daarvoor de keuken ter beschikking. Met name tijdens 
de tentamenperiodes wordt hier goed gebruik van gemaakt. 
 

c. Gesprek met de pastor  
Studenten die dat willen kunnen altijd een gesprek hebben met de 
studentenpastor, gewoonlijk op Maranatha, maar het kan ook telefonisch of via 
Zoom of Teams. Tijdens de collegeperioden vinden er zo’n 5 tot 10 individuele 
gesprekken per week plaats. 
 

d. International Student Mass en ontmoeting na afloop 
Van oktober 2020 t/m juni 2021 hielden we onze zondagse vieringen in de Heikese 
kerk. Daarna kwamen we weer terug op Maranatha en konden we ook weer het 
betekenisvolle koffiemoment na de International Student Mass houden.  

Enigszins onverwacht kwamen er in november 
2021 weer nieuwe coronamaatregelen: op 12 
november werd een gedeeltelijke lockdown 
aangekondigd, en op 26 november een 
avondlockdown, waarbij bijna alles om 17.00 uur 
moest sluiten. De bisschoppen volgden deze 
maatregelen door te bepalen dat alle vieringen 

om 17.00 uur afgelopen moesten zijn. Zelfs de Nachtmis met Kerstmis mocht geen 
doorgang vinden. 
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Voor het eerst sinds 2012 moesten we onze zondagse viering om 17.00 uur daarom 
cancelen. In plaats daarvan vond de International Student Mass van 12 december 
2021 t/m 30 januari 2022 plaats om 11.00 uur ’s ochtends. Eind januari werd de 
avondlockdown verschoven naar 22.00 uur en kon de International Student Mass 
weer plaatsvinden op het vertrouwde tijdstip. 
Vanaf het begin van de pandemie zijn we begonnen met het live uitzenden van de 
zondagsvieringen (via http://live.chaplain.nl). Na afloop van de live-uitzending van 
de hele viering plaatst de vrijwilliger die voor de live-streaming zorgt de preek op 
ons YouTube-kanaal ‘Studentenkerk Maranatha Tilburg’. In juli hebben we onze 
‘kijkers’ gevraagd of ze het – nu er geen lockdowns meer zijn die kerkbezoek in de 
weg staan – zinvol vinden de live-streaming te behouden, en de reacties daarop 
waren unaniem bevestigend (om verschillende redenen); vooralsnog blijven we 
daarom doorgaan met het live-streamen van de zondagsvieringen. 

Via de bekende Tilburgse publicist Paul Spapens 
konden we regelen dat we dit jaar op 
Hemelvaartsdag, in de meimaand, de 
International Student Mass mochten vieren in de 
mooie oude Hasseltse kapel, slechts een paar 
kilometer fietsen van Maranatha. Veel mensen 

die gewoon bij de kapel langskwamen om een kaarsje op te steken, zijn bij de 
viering gebleven, mede – zo zeiden er enkelen – vanwege de prachtige koorzang. 
Het is alle deelnemers heel goed bevallen, als een mooie gelegenheid om het 
studentenpastoraat te verbinden met de stad. We hopen dat het dit jaar weer zal 
kunnen.  
 

e. Voorbereiding op de sacramenten 
Ook afgelopen najaar begon er een cursus van zes bijeenkomsten ter voorbereiding 
op het huwelijk (26 september, 7 november en 19 december 2021 en 30 januari, 27 
maart en 1 mei 2022), telkens op zondag om 14.00 uur. 
 

De cursus besteedt veel aandacht aan wat de Duitse dichter Rilke de ‘paradox van de 
liefde’ noemt: ‘Dit is de paradox van de liefde tussen man en vrouw: twee oneindigheden 
ontmoeten twee beperkingen; twee oneindige behoeften om bemind te worden 
ontmoeten twee broze en beperkte vermogens om te beminnen. En enkel binnen de 
horizon van een grotere liefde worden ze niet verteerd in pretentie en berusten ze niet, 
maar wandelen ze samen naar een volheid waarvan de ander teken is’.  

 
Een drietal paartjes deed eraan mee, waarvan de studentenpastor er één op 4 juni 
getrouwd heeft en één op 10 september. 
Er vonden het afgelopen jaar binnen de studentenparochie zoals altijd ook enkele 
kinderdopen plaats van kinderen van universiteitsmedewerkers. 
 

http://live.chaplain.nl/
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f. Kerstkoor 
In 2020 hadden we voor het eerst sinds 2012 geen universitair kerstmoment kunnen 
houden, maar afgelopen jaar begonnen we eind september toch weer met goede 
moed te repeteren. Echter vanwege de coronamaatregelen die ook de universiteit 
in december weer moest nemen (geen sociale bijeenkomsten, geen trainingen voor 
medewerkers) hebben we, in overleg met het College van Bestuur, ook in 2021 het 
kerstmoment uiteindelijk weer afgelast.   
Hopelijk kan het dit jaar eindelijk weer doorgaan. We beginnen op 30 september 
in elk geval weer met oefenen. 
 

g. Betrokkenheid bij de TST 
De studentenpastor heeft een bijzondere betrokkenheid bij de Tilburg School of 
Catholic Theology (TST), de theologische faculteit van Tilburg University. ‘Tilburgse’ 
studenten van de TST (want de TST heeft twee locaties, een grotere in Utrecht en 
een kleinere op de campus in Tilburg) weten de weg naar Maranatha te vinden. Op 
maandag 23 augustus 2021 en op maandag 22 augustus 2022 vond op Maranatha 
de introductie plaats van de Engelstalige bachelor Theology en de Engelstalige 
masteropleiding Christianity and Society. Op 9 september 2021 kwam de 
studentenpastor zich nog een keer voorstellen tijdens een college van de nieuwe 
bachelorstudenten. 
Op 8 september 2021 concelebreerde hij bij de eucharistieviering in de kathedraal 
van Utrecht b.g.v. de opening van het academisch jaar van de TST. Op 7 december 
2021 vond op Maranatha de Sinterklaasviering plaats van de derdejaars 
bachelorstudenten Theology. 
 

h. Vieringen met Tilburgs Studenten Corps St. Olof 
Traditioneel is de studentenpastor als ‘moderator’ betrokken bij Tilburgs Studenten 
Corps Sint-Olof. Concreet betekent dat dat hij aanwezig is tijdens de 
Kennismakingstijd (zowel op 5 september als op 18 september 2021), vieringen 
leidt bij speciale gelegenheden, en regelmatig langskomt op Sociëteit Asgard (‘de 
kroeg’) aan de Spoorlaan om contact te onderhouden met Senaat en ‘kroegvolk’. 

Op 7 september en 21 september 2021 werden 
de nieuwe leden geïnaugureerd na een speciale 
viering in studentenkerk Maranatha. De pastor 
was ook aanwezig tijdens de Senaatswissel op 13 
september 2021, die vanwege de toen nog 
geldende coronamaatregelen niet op de Sociëteit 
kon plaatsvinden maar in het ‘Maison du Vin’ in 
Tilburg-Oost. 
Op 7 oktober 2021 en op 5 juli 2022 ging de 
pastor lunchen met de Senaat. 
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Op de Dies Natalis van Dispuut Black & White werd op vrijdag 3 december 2021 
op Maranatha de jaarlijkse viering gehouden aan het begin van de diesfestiviteiten. 

Op zondag 6 maart was er om 11.00 uur op 
Maranatha een extra eucharistieviering als begin 
van de lustrumactiviteiten van dispuut Hunky 
Dooly.  
Ook T.S.C. Sint-Olof zelf viert dit jaar zijn 19e 
lustrum (Olof werd opgericht in hetzelfde jaar 
1927 als de universiteit). Bij gelegenheid daarvan 

heeft de Senaat de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. dr. G.J.N. de Korte, 
uitgenodigd om de plechtige eucharistieviering te celebreren waarmee op 13 juli 

jl. de lustrumweek geopend werd. Het was een 
mooie viering met honderden leden en in 
aanwezigheid van collegevoorzitter en rector 
magnificus Wim van de Donk en loco-
burgemeester Esmah Lahlah. De muzikale 
ondersteuning werd verzorgd door Olofs 
huisband The Mexican Dog, die de liturgische 
liederen van tevoren met de studentenpastor 
hadden ingestudeerd. Studentenpastor Michiel 
Peeters en zijn voorganger Hub Lenders 

concelebreerden. Na afloop van de viering liepen de corpsleden in optocht van de 
Heikese kerk naar Sociëteit Asgard. 

 
i. Studieweekend 

Vanwege de coronamaatregelen moest het voor 
het weekend van 26 tot 28 november 2021 
geplande studieweekend voor de tentamens, in 
Otterlo, te elfder ure worden afgelast. 
In plaats daarvan werd één studiedag 
georganiseerd, op Maranatha, voor een beperkt 
gezelschap van zestien personen. 

 
 

B. Cultuur 
 

a. Maranatha-avonden 
De inmiddels bekende Maranatha-avonden – culturele avonden op donderdag, 
beginnend met een maaltijd – vonden ook afgelopen academisch jaar plaats, 
behalve tijdens de avondlockdown.  
Vanwege de goede ervaringen met de fietstochten in juni 2021 (zie het verslag van 
vorig jaar), deden we ook in de mooie maanden september 2021 en mei en begin 
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juni 2022 de Maranatha-avonden in de vorm van een fietstocht in en rond Tilburg, 
waarbij we de avond met een maaltijd afsloten (i.p.v. begonnen). 

Op 2 september maakten we een tour door het 
centrum van Tilburg; op 9 september eentje door 
het Stadsbos 013, met bezoek aan de tijdens de 
oorlog door ondergedoken studenten 
gebouwde kapel van Onze Lieve Vrouw van de 
‘Goede Duik’. Op 16 september reden we naar 
Oisterwijk en terug, en op 23 september maakten 
we een tour door de Warande en de Spoorzone. 
De laatste fietstocht van 2021 ging naar de 
Hasseltse kapel. 

In het voorjaar maakten we twee fietstochten, eentje op 12 mei naar de abdij van 
Koningshoeven en eentje op 2 juni naar Hilvarenbeek, met bezoek aan de 
middeleeuwse kerk van St.Petrus’ Banden, die speciaal voor ons was opengesteld. 
Van oktober 2021 t/m april 2022 waren de Maranatha-avonden ‘binnen’. 
Op 7 oktober hield de studentenpastor een inleiding over het thema ‘realisme’ (om 
iets te kunnen leren kennen moet je allereerst (goed) kijken, en pas daarna 
reflecteren (nach-denken)), met na afloop een discussie.  
Op 4 november was de eerste van een serie gespreksavonden, getiteld Big Words 
Dialogue. Op 4 en 11 november was het thema wat is vriendschap? Alle deelnemers 
werden uitgenodigd om vanuit hun ervaring elementen aan te dragen voor een 
beter begrip van dat ‘grote woord’. Op 18 november ging de gespreksavond over 
wat is vrijheid en op 27 januari, na de ‘winterstop’, over wat is geloof? 
Op 10 februari hield de studentenpastor een inleiding over het thema ‘de natuur 
van het religieuze zintuig’ (over het structurele oneindige verlangen dat er in de 
mens zit), met na afloop een discussie. 
Op zondag 5 december vierden we traditiegetrouw Sinterklaas. Vanwege de 
avondlockdown kwamen we niet ’s avonds maar om 13.00 uur ’s middags bij elkaar 
voor sinterklaasliederen, -lekkernijen en surprises, vooral om de buitenlandse 
studenten kennis te laten maken met deze traditie. 
De serie filmavonden had afgelopen academisch jaar als thema A Friend for Life, 
juist naar aanleiding van de eenzaamheid die meerdere studenten aangaven te 
ervaren vanwege de verschillende coronamaatregelen. Op 21 oktober bekeken en 
bediscussieerden we de Franse komedie Bienvenue chez les Ch’tis uit 2008, over de 
(on)mogelijke vriendschap tussen personen uit tegenovergestelde culturen. 
Ongeveer hetzelfde thema, maar nu in een waargebeurde, historische setting, 
kwam aan bod in de Brits-Ierse film The Journey uit 2016 over het onverwachte, 
tijdens een lange gezamenlijke reis ontstane wederzijdse respect (en later zelfs de 
levenslange vriendschap) tussen de intransigente Noord-Ierse leiders Adams en 
Paisley, dat het Goede-Vrijdagakkoord van 1998 mogelijk maakte. Deze film 
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bekeken we op 10 maart. Daartussen, op 17 februari, kwam de mooie 
Hollywoodfilm Gravity (2013) aan bod. 
Op 7 april tenslotte organiseerden we met enkele Oekraïense studenten een 
filmavond gewijd aan de grotendeels onbekende cultuur van dat land, met de film 
Shadows of Forgotten Ancestors van Sergej Paradzjanov uit 1965 (voorafgegaan 
door een door diezelfde studenten bereide typisch Oekraïense maaltijd). 

Op 24 februari namen we live deel aan een door 
Loyola University in Chicago georganiseerde 
online-meeting tussen paus Franciscus en 
studenten, getiteld Building Bridges North-
South: A Synodal Encounter between Pope 
Francis and University Students. 
Op 3 maart, de dag na Aswoensdag, keken we 

tijdens de Maranatha-avond naar Mozarts Requiem, in een uitvoering van het koor 
en symfonieorkest van de Beierse Omroep o.l.v. Leonard Bernstein, uit 1988. 
In maart en april tenslotte was een serie Maranatha-avonden gewijd aan het leven 
en werk van de Milanese priester Luigi Giussani (1922-2005), initiator van de 
kerkelijke beweging Gemeenschap en Bevrijding (CL), van wie dit jaar het 
honderdste geboortejaar gevierd wordt. Op 24 maart bekeken we de documentaire 
An Extraordinary Life van Rete 4 uit 2007, op 31 maart de documentaire Luigi 
Giussani: denken, spreken en geloof uit 2015 van de Corriere della Sera, en op 28 
april de documentaire The Beautiful Road van Monica Maggioni en Dario Curatolo 
uit 2014 b.g.v. het zestigjarig bestaan van CL. 
Aan de Maranatha-avonden namen het afgelopen jaar gemiddeld tussen de 10 en 
20 studenten deel (aan de fietstochten in september, mei en juni, tussen de 5 en 10 
personen). 
 

b. CobbenhagenAvonden 
 
‘Een mens vormt zich in de gemeenschap, gevend en ontvangend’, zei Martinus Cobbenhagen. 
En hij citeerde graag de Oostenrijkse filosoof Othmar Spann: ‘Ein wissenschaftlicher Forscher 
der in künstlerischen Dingen nicht eine gewisse Höhe erreicht hat, wird Großes niemals leisten. 
Er verfällt allzuleicht dem Kleinkram, der Wissenschaft des nicht Wissenswerten‘.  
 
De CobbenhagenAvonden zijn grotere, bredere uitvoeringen van de Maranatha-avonden, met 
name voor een breder publiek.3 

 
In het afgelopen academische jaar begonnen we weer met CobbenhagenAvonden 
op Maranatha, culturele avonden niet alleen voor studenten maar ook voor andere 
belangstellenden uit wijk en stad.  

 
3 Vijfjarenplan Studentenpastoraat Tilburg University 2019-2024, p. 9. 
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Vanwege het honderdste sterfjaar van Marie Heurtin 
(1885-1921) vertoonden we op zaterdag 13 november 
de prachtige film uit 2014 over haar leven: het 
waargebeurde verhaal van een meisje dat zowel doof 
als blind was en tot haar tiende bij haar ouders, die 
niet wisten hoe met haar om te gaan, niet leerde 
communiceren. Als een zuster van een internaat voor 
blinde meisjes zich over haar ontfermt, met oneindig 
geduld, begint ze heel langzamerhand de wereld te 
ontdekken, tot en met de betekenis ervan. Maar ook 
voor de zuster wordt de vriendschap met het meisje 
het begin van een nieuwe ontdekking van de 
werkelijkheid. Een film over vriendschap en 
opvoeding, wat het is en wat ervoor nodig is.  
Er waren ongeveer dertig mensen aanwezig. 

 
Vanwege de avondlockdown moesten we de 
voor december geplande CobbenhagenAvond 
helaas annuleren. 
 
De CobbenhagenAvond van 29 januari 2022 
ging vanwege diezelfde avondlockdown 
online. Prof. Vincent Wibier, hoogleraar 
privaatrecht aan Tilburg University, 
presenteerde het door studentenpastor 
Michiel Peeters vertaalde meest recente boek 
van Luigi Giussani, bij gelegenheid van diens 

100ste 
geboortejaar: Je 
leven geven voor 
het werk van een 
Ander. Deze CobbenhagenAvond is te vinden en terug 
te kijken op YouTube: https://youtu.be/gKU02V-ZTSg. 
Er waren zo’n zeventig verbindingen, d.w.z. zo’n 110 
deelnemers. 
 
Op 26 maart tenslotte konden we – weer in 
aanwezigheid – een CobbenhagenAvond wijden aan 
klassieke muziek. Vanwege de Veertigdagentijd keken 
we naar Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms, 
met een inleiding door de studentenpastor. Er waren 
vijfentwintig mensen aanwezig. 

https://youtu.be/gKU02V-ZTSg
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Komend academisch jaar hopen we weer ‘fysieke’ CobbenhagenAvonden te 
kunnen houden. 
 

c. Excursies 
 
Een belangrijke, ofschoon tijdsintensieve, activiteit, zijn 
de excursies, die een mogelijkheid bieden om wat 
langere tijd (een dag(deel) of enkele dagen) samen door 
te brengen terwijl we mooie dingen ondernemen. Ze zijn 
ook altijd een gelegenheid om nieuwe mensen uit te 
nodigen en te ontmoeten.4 

 
Op zaterdag 9 oktober maakten we een excursie 
naar de norbertijnerabdij van Tongerlo in België. 
Eerst bezochten we onder leiding van pater Ivo 
Cleiren het Da Vinci-museum, met de meest 
getrouwe en mooiste replica van het Laatste 
Avondmaal van Leonardo (enkele weken later 
werd het museum gesloten voor een grondige 
restauratie van het doek; pas eind 2023 wordt het 
weer tentoongesteld). Daarna keken we rond in 
de abdij met haar rijke – en ook voor Tilburg 
relevante – historie. Om vijf uur namen we deel 
aan de gezongen vespers van de monniken in de 
abdijkerk.  
19 studenten namen deel. 
 
Met een heel klein groepje (zo’n tien studenten) 
– we waren net uit de avondlockdown – maakten 
we op zaterdagmiddag 5 februari onze jaarlijkse 

excursie naar de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. 
 
Op zaterdag 19 maart gingen we – samen met studenten van het 
studentenpastoraat van Nijmegen – op excursie naar ‘katholiek Amsterdam’: een 
stadswandeling met het accent op de katholieke geschiedenis van en aanwezigheid 
in de hoofdstad, gecombineerd met deelname aan de jaarlijkse nachtelijke Stille 
Omgang. Omdat studentenpastor Michiel Peeters juist die dagen geveld was door 
covid-19, werd de excursie geleid door de Nijmeegse studentenpastor Jos Geelen. 
Zo’n 20 studenten namen deel. 
 

 
4 Vijfjarenplan Studentenpastoraat Tilburg University 2019-2024, p. 9. 
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Sinds 2013 hebben we elk jaar – zelfs in 2020 en 2021, toen we 1,5 meter afstand 
moesten houden – het academisch jaar afgesloten met een nachtelijke 
voetbedevaart van Maranatha naar de St.Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch. Dit 
jaar wilden we iets anders en maakten we een fietsbedevaart, in het weekend van 
25 op 26 juni, en wel naar Scherpenheuvel in België (een fietstocht van ca. 85 km). 
Met zo’n 16 deelnemers vertrokken we zaterdagochtend om 8.00 uur vanuit 
Maranatha. Via het zogenaamde ‘Bels lijntje’ fietsten we eerst naar Turnhout en 
vandaar naar Geel, waar we in de Sint-Dimpnakerk het monumentale altaarstuk van 
Goossen van der Weyden (1505) bekeken, dat voor de bijzondere tenstoonstelling 
Zot van Dimpna tijdelijk in Geel te zien was. Na een lunchpauze reden we verder 
naar de laatste stop, bij de abdij van Averbode. Daarna was het nog een half uurtje 
naar Scherpenheuvel (‘steile heuvel’). Daar aangekomen vierden we de eucharistie 
in de basiliek op de berg, en na een maaltijd in restaurant De Leeuw van Vlaanderen 
namen we onze intrek in het Onthaalcentrum voor avondprogramma (liederen en 
getuigenis van een Bossche seminarist en een student theologie van Tilburg 
University) en overnachting. De volgende ochtend na het ontbijt kwam een truck 
onze fietsen ophalen en werden we zelf met auto’s naar Tilburg teruggereden.  
  

d. School of community 
De wekelijkse Engelstalige gespreksgroep School of community, die als doel heeft 
de christelijke ervaring kritisch en systematisch te verdiepen, heeft het hele 
academisch jaar kunnen plaatsvinden, in hybride vorm (zowel in aanwezigheid als 
online) en tijdens de avondlockdown alleen online. 
In het eerste semester vond op maandag ook een Nederlandstalige School of 
community plaats, met zo’n vijf deelnemers. Deze is het tweede semester opgegaan 
in de Engelstalige, op vrijdag. 
Gemiddeld namen zo’n vijftien personen deel aan de Engelstalige school of 
community (iets minder in het eerste semester, iets meer in het tweede). 
Dit jaar lazen we Is er hoop? Een fascinerende ontdekking van J. Carrón, hoofdstuk 
4 van Sporen trekken in de geschiedenis van de wereld van L. Giussani, S. Alberto 
en J. Prades, en Je leven geven voor het werk van een Ander van L. Giussani. 
 

e. Bijbelstudie 
Op initiatief van een Chinese studente deden we van 14 maart t/m eind juni op 
maandagavond Bijbelstudie, begeleid door de studentenpastor. Na enkele 
avonden met een algemene inleiding over de samenstellende boeken en de 
literaire genres van de Bijbel en de katholieke manier van Bijbel lezen, hebben we 
de eerste twee boeken van de Pentateuch (Genesis en Exodus) systematisch 
doorgenomen en besproken. Vijf à zes studenten deden mee. 
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f. Lezingen, artikelen, docentschap Bonifatiusinstituut 
Waar en wanneer mogelijk probeerde de studentenpastor vanuit zijn rol en ervaring 
ook buiten de muren van Maranatha een bijdrage te leveren. 
Op 10 september 2021 verscheen in het Katholiek Nieuwsblad ‘’Gewone dingen op 
buitengewone wijze doen’: Een kardinaal getuigenis voor moeilijke tijden’, een 
recensie over een pas verschenen biografie over de Vietnamese Nguyễn Văn Thuận, 

die als aartsbisschop-coadjutor van Saigon kort na zijn benoeming gearresteerd 
werd en veertien jaar zonder vorm van proces werd opgesloten, waarvan zeven in 
isolatie: het getuigenis van iemand die ‘achter de tralies vrij’ was. 
In nummer 104 (2021) van het populair-wetenschappelijke magazine Franciscaans 
Tijdschrift verscheen ‘Kwesties van studentenpastoraat anno 2021’ (hier online te 
vinden: https://nl.clonline.org/cm-files/2021/12/17/kwesties-van-
studentenpastoraat-anno-2021.pdf). 
Op dinsdag 9 november gaf de studentenpastor in het Paleis-Raadhuis van Tilburg 
een lezing over Martinus Cobbenhagen (in het kader van een door parochie De 
Goede Herder georganiseerde lezingencyclus). 
Op 10 mei werd hij uitgenodigd om op zijn oude school Gymnasium Bernrode in 
Heeswijk aan geïnteresseerde leerlingen en ouders te komen vertellen over zijn 
levenskeuzen en werk. 
Het afgelopen jaar heeft de studentenpastor het vak pastoraaltheologie gedoceerd 
op het Sint-Janscentrum in ’s-Hertogenbosch, op zaterdag, voor 
(priester)studenten van de opleiding theologie van het Bonifatiusinstituut. 
Op zaterdag 18 juni gaf hij in het Thomas a Kempis-Leerhuis in Utrecht een lezing 
over ‘meer samenleving, minder staat’, in het kader van door de parochie Sint-
Gerardus Majella georganiseerde lezingencyclus over het katholieke sociale 
denken. 
In juli verscheen de jaarlijkse almanak behorend bij de Dies Natalis van Tilburgs 
StudentenCorps Sint-Olof, dit jaar met als thema ‘synchroon’, met daarin, 
traditiegetrouw, een voorwoord van de studentenpastor. 
Op 1 juli tenslotte was de studentenpastor (als alumnus van de Universiteit Leiden) 
aanwezig op een door het Mordenate College van de Leidse rechtenfaculteit 
georganiseerd diner voor excellente rechtenstudenten, om met studenten te praten 
over loopbaan- en levenskeuzes. 
 
 

C. Caritas 
  
Hoe kun je, als je begrijpt dat iets mooi en goed is, het je eigen maken? Door het te doen.  
Aan de vrijheid van de student die geïnteresseerd raakt in het aanbod van het 
studentenpastoraat, wordt altijd voorgesteld zich te engageren in één of andere charitatieve 
(diaconale) activiteit, waarvan het belangrijk is dat deze regelmatig gebeurt (het kan ook een 
keer per maand zijn, maar je leert door je te engageren). 

https://nl.clonline.org/cm-files/2021/12/17/kwesties-van-studentenpastoraat-anno-2021.pdf
https://nl.clonline.org/cm-files/2021/12/17/kwesties-van-studentenpastoraat-anno-2021.pdf
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Er zijn verschillende soorten activiteiten – en deze kunnen op initiatief van studenten zelf ook 
uitgebreid worden –, maar gemene deler is dat ze in de vrije tijd gedaan worden, de studie (of 
andere verplichtingen) niet mogen schaden, bij voorkeur samen met anderen verricht worden, 
het doel hebben te leren wat het betekent dat je rijker wordt door je leven te delen. 
Daarom wordt iedereen uitgenodigd om voor en na de activiteit kort te reflecteren: waarom 
doen we dit, wat hebben we geleerd. Eén- of tweemaal per jaar is er een ‘assemblee’ met alle 
studenten die charitatief werk doen, om de ervaringen te delen. De studentenpastor heeft als 
taak de vrijwilligers te ondersteunen, o.m. door regelmatig contact te onderhouden met alle 
vrijwilligers.5 

 
De volgende caritatieve activiteiten vonden het afgelopen jaar plaats in en rond 
Maranatha: 
 

a. Helpen in de studentenparochie 
Eens per week of tweemaal per maand, helpen met koffie schenken na de 
zondagsviering of met het voorbereiden of verzorgen van die viering; het ophalen 
en thuisbrengen van personen met een beperking die aan de viering willen 
deelnemen; het voorbereiden van en helpen tijdens de liturgie (met name het 
koortje); het bemannen van ons boekwinkeltje; het verzorgen van de tuin van 
Maranatha. 
Op dit moment zijn er 10-15 studenten die zich hier regelmatig voor inzetten. 
 

b. Tienergroep ‘De Franken’ 
Eens per maand, een dag op stap met een groep 
tieners, om wat we met studenten doen op 
Maranatha (leren van schoonheid, vrienden 
worden, betekenis van het leven verdiepen) te 
delen met jongere jongeren. 
Zo’n tien studenten zetten zich regelmatig in 
voor de tieners. 

Het afgelopen academisch jaar kon de tienergroep vrijwel maandelijks in real life 
bij elkaar komen. In juli konden we een weekend houden in Heiloo. 
 

c. Lockdown-huiskamer voor kwetsbare personen van de universitaire gemeenschap 
Ook afgelopen winter, tijdens weer strenge coronamaatregelen waaronder de 
avondlockdown, hebben we in overleg met de universiteit besloten Maranatha in 
de weken rond Kerstmis (wanneer het studentenpastoraat gewoonlijk gesloten is) 
open te houden voor studenten die in de Kerstvakantie niet naar huis konden, 
gebruik makend van de uitzondering die ‘buurthuizen’ van de regering kregen om 
‘kwetsbare personen’ op te mogen vangen. Van 21 december 2021 t/m 13 januari 
2022 kon je als student of universiteitsmedewerker elke dinsdag en donderdag van 
15.00 tot 21.00 uur naar Maranatha komen om bij de brandende kachel te lezen, 

 
5 Vijfjarenplan Studentenpastoraat Tilburg University 2019-2024, p. 12. 
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een spelletje te doen of te praten. Je moest je van tevoren opgeven. Tussen 18.00 
en 19.00 uur werd er samen gekookt en gegeten. Maximaal 8 personen mochten 
tegelijkertijd aanwezig zijn. 
Elke dag dat we open waren, waren er studenten. Degenen die kwamen waren erg 
opgelucht dat ze ergens terecht konden, en de openstelling was – net als vorig jaar 
– universiteitsbreed een bron van bekendheid en goodwill voor het 
studentenpastoraat. 
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D. Bekendheid 
  
Heel bewust kent het studentenpastoraat geen ‘lidmaatschap’ of andere indirecte manier om 
studenten ‘te binden’. Alles wat we doen is een voorstel aan de vrijheid van de persoon. Dat 
betekent niet dat het vrijblijvend is: als je iets wilt leren, als je wilt kijken of een voorstel je laat 
groeien, moet je je ermee engageren in de tijd. Maar hiervoor te kiezen blijft toevertrouwd aan 
de vrijheid van de persoon. […] 
Dit stelt echter hogere eisen aan het bekend maken van het aanbod van het studentenpastoraat. 
Als je leden hebt die hun ‘contributie willen terugverdienen’, kun je rekenen op een vaste groep 
mensen. In ons geval hangt alles af van de fascinatie van een voorstel en de vrijheid van de 
persoon om erop in te gaan.6 

 
a. Website 

Zowel op de Nederlands- als de Engelstalige website 
(tilburguniversity.edu/maranatha en tilburguniversity.edu/chaplain) vind je het hele 
programma van het studentenpastoraat en informatie over hoe in contact te komen 
en je in te schrijven voor de activiteiten. De website wordt wekelijks ge-update.  

 
b. Social media 

Het studentenpastoraat heeft een Facebook-‘pagina’ 
(fb.com/studentenkerkmaranatha) die door ruim 500 personen gevolgd wordt. De 
pagina biedt vooral informatie over toekomstige activiteiten en foto’s van 
activiteiten die al plaats hebben gehad, en is gekoppeld aan ons vrij actieve 
Instagram-account @tilburguniversitychaplaincy, dat ook weer gekoppeld is aan 
ons Twitter-account @chaplainnl. 
Sinds we in de coronatijd live zijn gaan uitzenden, maken we ook gebruik van 
Twitch (@chaplainnl) (voor de live-streaming) en Youtube (‘Studentenparochie 
Maranatha’) (voor opgenomen filmpjes). 
 

c. App ‘MijnRKK’ 
Enkele jaren geleden heeft, in de context van de AVG, de Nederlandse 
Kerkprovincie een app ontwikkeld voor parochies, waardoor deze 
‘AVG-proof’ met hun parochianen zouden kunnen communiceren. 
Vóór ‘corona’ maakten wij van deze app geen gebruik, maar toen het noodzakelijk 
werd om je op te geven voor vieringen, zijn we deze app gaan inzetten als een 
eenvoudige en veilige manier hiervoor. Daarna bleek de app – juist in een tijd dat 
social media als Facebook door jongeren weer minder gebruikt worden – steeds 
nuttiger om in contact te blijven met bij Maranatha betrokkenen; in de app vind je 
de geactualiseerde agenda en kun je je eenvoudig opgeven voor activiteiten. Ook 
kunnen wij mensen bij bijzondere gelegenheden een ‘push-bericht’ sturen. We 

 
6 Vijfjarenplan Studentenpastoraat Tilburg University 2019-2024, p. 14. 

http://www.tilburguniversity.edu/maranatha
http://www.tilburguniversity.edu/chaplain
http://www.fb.com/studentenkerkmaranatha
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blijven deze app dus gebruiken, ook nu het op dit moment niet meer nodig is je op 
te geven voor vieringen. De app heeft op dit moment 231 leden. 
Deze app is besloten, d.w.z. alleen voor mensen die al bij Maranatha betrokken zijn; 
voor het online ontmoeten van nieuwe mensen blijven de social media van belang. 

 
d. Gevelbanners, flyers 

De gevel van Maranatha leent zich voor het ophangen van spandoeken met een 
interessant of bemoedigend citaat of de aankondiging van een activiteit. 

Vanuit de universiteit beschikken we over een 
‘tijdloze’ flyer met algemene informatie over het 
studentenpastoraat. Elk jaar steken we daar een 
actuele ‘boekenlegger’ in (zie aan het eind van 
dit verslag). Deze flyer ligt op verschillende 
plekken op de campus, bij studiecoördinatoren, 
en zit in de welkomsttas van alle 2500 

internationale studenten. 
Van ’s ochtends tot ’s avonds staat op de stoep voor Maranatha ook een 
zogenaamde ‘shopstopper’ met daarop een uitnodiging voor de activiteit van de 
dag of om de app te installeren (zie hierboven). 

 
e. Informatiemarkt Topweek 

Net als in 2020 en 2021 zijn we ook dit jaar weer 
aanwezig geweest op de informatiemarkt voor 
nieuwe studenten tijdens de Topweek, op sindag 
23 augustus, ditmaal op het grasveld rondom het 
Cobbenhagengebouw. We hebben tientallen 
studenten gesproken en kunnen uitnodigen voor 
onze activiteiten. 
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E. Vooruitblik 2022-2023 
 

 
Als we deze vooruitblik schrijven begint net de Top-week, de introductie van de nieuwe 
studenten, die voor het eerst sinds drie jaar weer ‘gewoon’ gehouden kan worden. Het 
wordt spannend of de studenten, na 2,5 jaar gewend te zijn om (grotendeels) online 
college te volgen – met ook de voordelen van dien – dit academisch jaar bereid zijn om 
weer naar de campus te komen. In het voorjaar kwam bij sommige colleges maar tien 
procent van de studenten fysiek opdagen 
(https://universonline.nl/nieuws/2022/05/09/lege-collegezalen-soms-komt-maar-tien-
procent-opdagen/). Tegelijkertijd voelen veel studenten ook wel aan dat niet naar de 
campus komen iets ontneemt aan je studiejaren. 
 
Als studentenpastoraat willen we, nu het weer kan, inzetten op excursies, die altijd een 
laagdrempelige gelegenheid zijn geweest om nieuwe studenten uit te nodigen, te 
ontmoeten en te engageren. Op 11 september hebben we een fietstocht langs de mooie 
plekken van Tilburg, op 17 september gaan we houthakken voor de winter, en op 1 oktober 
maken we een excursie naar Maastricht. 
 
We gaan ook verifiëren of het blijven aanbieden van ‘hybride’ activiteiten (de International 
Student Mass die ge-live-streamed wordt, en de School of community waar je ook via 
zoom aan kunt meedoen) de moeite waard blijft of juist misschien een zekere passiviteit 
(niet komen) in de hand werkt. 
 
Vanwege de goede ervaringen met de ‘tweetaligheid’ van de zondagse International 
Student Mass (de ene week in het Engels, de andere in het Nederlands, met boekje, preek 
en mededelingen altijd in beide talen) blijven we hiermee doorgaan: zodat zowel de 
Nederlandse studenten (ook) affiniteit krijgen met het Engels (en de Wereldkerk), als de 
buitenlandse (ook) met het Nederlands (en de plaatselijke Kerk en haar taal). 
 
Van belang voor het goed functioneren van het studentenpastoraat zal zijn dat de 
universiteit de student-medewerker, die de universiteit sinds 15 mei 2021 tot 31 december 
2021 bekostigd heeft voor de praktische ondersteuning van het studentenpastoraat, en 
wiens formatie verlengd is tot 31 december 2022, nogmaals verlengt – of, bij voorkeur, 
definitief maakt. Op die manier kan bij een groeiende (en complexer wordende) 
studentenpopulatie en ook een groeiend aantal bezigheden van de studentenpastor het 
studentenpastoraat op een goede manier vormgegeven worden (met name voor de 
technische ondersteuning van de activiteiten en de pr is de student-medewerker 
onontbeerlijk). 
 
Nadat de afgelopen twee jaar het universitaire Kerstmoment te elfder ure afgelast moest 
worden vanwege nieuwe regels voor amateurkoren, willen we dit jaar weer proberen een 

https://universonline.nl/nieuws/2022/05/09/lege-collegezalen-soms-komt-maar-tien-procent-opdagen/
https://universonline.nl/nieuws/2022/05/09/lege-collegezalen-soms-komt-maar-tien-procent-opdagen/
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koor van universitaire medewerkers bij elkaar te brengen voor een Kerstconcert, dat 
hopelijk zal kunnen plaatsvinden op dinsdag 20 december om 12.30 uur op een geschikte 
plek op de campus (waarschijnlijk het Cobbenhagengebouw). 
 
Bisschop Jan Liesen van Breda (die zowel geografisch als persoonlijk betrokken is bij het 
Tilburgse studentenpastoraat) had toegezegd voor te willen gaan tijdens de 
eucharistieviering op ons jaarlijkse parochiefeest op zondag 20 november a.s. Echter dezer 
dagen heeft het bisdom Breda bekendgemaakt dat bij de bisschop helaas een 
oncologische aandoening geconstateerd is, die gelukkig behandelbaar is, maar wel een 
lange en intensieve therapie vergt. Mgr. Liesen heeft daarom laten weten op 20 november 
helaas niet te kunnen komen. Gelukkig is mgr. E.J. de Jong, hulpbisschop van Roermond, 
bereid die dag voor te gaan. 
Na de feestelijke viering om 17.00 uur is er een informele receptie in de ontmoetingsruimte 
en tenslotte een diner met enkele genodigden (uw bestuur ontvangt hiervoor nog een 
aparte uitnodiging). 
 
Ook staat er weer een studie-weekend gepland, ditmaal van 2 tot 4 december, in Riel. 
 
Gezien de goede ervaring afgelopen juni, zijn we van plan ook aan het eind van het huidige 
academische jaar weer een fietsbedevaart te houden naar Scherpenheuvel.  
 
Van 23 maart tot 23 april 2023 zal het jaarlijkse evenement plaatsvinden van de Tilburgse 
stichting Straat (stichtingstraat.nl, sinds 2003 organisator van culturele evenementen 
waarin Tilburgse straten, buurten, wijken of stadsgebieden centraal staan), dan gewijd aan 
de Professor Cobbenhagenlaan en de wijk De Reit, waar studentenkerk Maranatha midden 
in ligt. Wij zullen actief participeren in dit evenement. Tijdens het slotweekend, 22-23 april, 
zal er in Maranatha elk uur een inloopconcert gehouden worden. 
 
Van 1 t/m 6 augustus 2023 zijn er in Lissabon de Wereldjongerendagen met paus 
Franciscus. Net als toen deze in 2016 in Krakau waren, hopen we er met een groep 
studenten heen te gaan. 
 
We hopen dat onze reis naar het Heilig Land tenslotte zal kunnen doorgaan van 1 t/m 8 
april 2024. De deadline voor inschrijving is 30 november 2023. 
 
Op de volgende pagina’s drukken we de ‘boekenlegger’ af die we onder de studenten 
verspreiden, met daarin het week- en jaarprogramma zoals op dit moment gepland: 

 

http://www.stichtingstraat.nl/
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