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UPDATE

Presence
Op 13 april trok een delegatie studenten en staf richting het Duitse Aschaffenburg om er 
de evangelisatie conferentie Presence bij te wonen. Vijf dagen lang met 2000 studenten, 
40 nationaliteiten, samen Bijbel lezen, gemeenschap hebben en Pasen vieren. Een aantal 
studenten getuigen over de conferentie en wat het voor hen betekend heeft. 

Roxanne Eurlings (Ichtus Leuven): “God wou me op Presence hebben om twee redenen: 
m’n hart had een goddelijke interventie nodig om (opnieuw) te beseffen dat zijn liefde te 
mooi is om niet uit te willen delen en ik moest er even aan herinnerd worden dat Hij ook 
mij persoonlijk daarvoor kan en wil gebruiken.”

Sem Vermeersch (Ichtus Kortrijk): “Presence was voor mij een gelegenheid om meer geri-
cht te zijn op Gods grootheid. Door toffe en bemoedigende gesprekken met studenten die 
allemaal dezelfde God voor ogen hebben. Ik vind het geweldig om God te ontdekken in za-
ken die mij interesseren en dit samen met andere studenten te doen die dezelfde interesses 
hebben. Het stimuleert om aan mijn geloof te werken en te beseffen wie God is.”

Lucas Sintobin (Ichtus Leuven): “Presence was een fantastische tijd waarbij ik niet alleen 
veel praktische dingen heb bijgeleerd, maar waar God ook heel persoonlijk en duidelijk 
tegen mij gesproken heeft. Een gigantische sleep-over met honderden mensen in een turn-
zaal en Pasen vieren met tweeduizend is iets dat ik niet snel zal vergeten.”

Anne Cabuena (Ichtus Kortrijk): “Presence heeft een grote en zeer positieve indruk op me 
nagelaten. Het was fantastisch hoe het zo veel verschillende mensen van overal samen-
bracht, allemaal met hetzelfde doel en dezelfde liefde voor God. Dat was heel bemoedigend 
om te zien en samen te kunnen beleven.”

De aangrijpende opvoeringen 
van het dramateam en andere

videos van Presence kan je
hier vinden: http://bit.ly/2yq9rhZ

Formación
Formación ging deze zomer door van 3 tot 10 juli. Het was een zeer intensieve week vol diep-
gaande gesprekken, lange discussies en boeiende studies, allemaal gerelateerd aan het jaarthe-
ma: stem geven aan de stemlozen. Onderwerpen als populisme, wijs omgaan met woorden, 
slachtoffercultuur en bewust omgaan met milieu en natuur kwamen aan bod. Maar daarnaast 
was er ook veel tijd om te ontspannen, lachen, eten en zelfs af en toe voor een singstar avond 
tot in de late uurtjes. Twee studenten geven een korte terugblik op hun ervaring.

“Op formacion werden maatschappelijk relevante onderwerpen aangeraakt binnen 
het jaarthema stem voor de stemlozen. Samen nadenken over hoe we stemlozen op een 
constructieve manier een stem kunnen geven, want we willen niet nog meer schade 
veroorzaken. 
Mogen we dat zomaar doen, opkomen voor de stemlozen? Wie zijn ze? Wie wordt niet 
gehoord of verkeerd begrepen in deze maatschappij. Hoe worden slachtoffers daders 
en hoe worden daders slachtoffers? Zijn alleen personen stemloos of kunnen we het 
breder trekken? Hoe past God in dit plaatje? Kunnen we een voorbeeld nemen aan de 
manier waarop Jezus omging met stemlozen? “ 

- Jessy, studente Ichtus Hasselt

“Formacion daagde mij uit om na te 
denken over het onderwerp recht (-vaar-
digheid). Nadenken over de normen en 
waarden uit Jezus zijn leven en wat wij 
ervan kunnen leren. 

En dan niet direct als een kip zonder kop 
inzetten voor de goede zaak maar er 
over in gesprek gaan en praktisch maken 
wat ik in mijn omgeving zou kunnen 
betekenen. Ik heb genoten van de vele 
toffe gesprekken en discussies als ook de 
momenten genieten van de zon en de 
rust. Ik had het voor geen goud willen 
missen.”

 - Adinda, studente Ichtus Kortrijk

‘Aan alles komt een eind en aan een worst zelfs twee’. Dit was één van de opvoed-
kundige wijsheden die ik als kind vaak te horen kreeg. Het is een waarheid als een koe 

dat alles op zijn tijd stopt. Soms is dit definitief, soms luidt dat gewoon een nieuw begin in. 
Het einde van ons huidige strategisch plan is niet absoluut, want we kijken al weer vooruit naar 

de internationale studenten die we willen betrekken in onze werking, naar de gemeen-
schapshuizen waar we samen het evangelie willen vormgeven, naar ambassadeurs voor Christus 

op de werkvloer en naar veel meer. Bij al dat nieuws, hoort ook een nieuw ‘jasje’. Neem eens 
een kijkje op onze website, kijk eens naar deze brief, kijk eens goed rond en ontdek hoe alles 

er nu vertrouwd, maar toch nieuw uit ziet. En om al die nieuwigheid goed op de rails te 
krijgen, hebben we er zelfs twee nieuwelingen bij. 

Tom

Zoals u wel gemerkt zal hebben ziet 
de nieuwsbrief er anders uit dan ge-
woonlijk. Dit komt omdat wij het tijd 
vonden om, samen met alle andere ve-
randeringen, onze huisstijl eens te ver-
nieuwen. En met een nieuwe stijl komt 
ook een nieuw logo! Kijk zeker ook eens 

op onze website en facebookpagina.



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

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

Wouter
Wellicht is volgende verzuchting herkenbaar: 

“Eens in het werkveld ga je tegen heel wat zaken toch anders aankijken. 
Je mooie principes zoals je die bedacht tijdens het studeren blijken vaak 

toch weinig genuanceerd.”

Het is een van de tekenen van hoe de werelden van studie en werk soms fiks uit 
elkaar blijken te liggen. Nochtans zou het ongetwijfeld van grote waarde zijn moest 
er meer kruisbestuiving tussen beide bestaan. Exact daaraan willen we graag 
werken: studenten en werkenden in hetzelfde gebied samenbrengen. Zo kunnen 
kennis, ervaring, moeilijkheden en bemoedigingen worden uitgewisseld. Zo kan 
de dokter een interessante ontwikkeling binnen haar specialisatie doorgeven, de 
leerkracht vertellen hoe één leerling een perfecte lesvoorbereiding van de rails kan 
rijden, de ingenieur de ethische vragen stellen die rijzen rond de grondstoffen die je 
gebruikt om een machine te bouwen. Zo kunnen studenten zien hoe al die abstracte 
kennis waarmee zij omgaan, concreet wordt in een job.

Dat gaat natuurlijk niet zomaar in het ijle, dus willen we graag een database aan-
leggen: een verzameling van mensen die graag studenten willen ontmoeten 

die een studie volgen in hun werkveld. 
Ben jij afgestudeerd en heb je interesse? Neem contact op met een 

stafwerker of ga naar onze website: ichtus.be/afgestudeerd.

Sinds kort heeft de staf er 
twee nieuwe medewerkers 
bij: Ruth Sintobin en Olivier 
Lejeune. Bij wijze van intro-
ductie hebben wij hen beiden 
geïnterviewd. In deze nieuwsbrief kom je meer 
te weten over Ruth. Ondertussen draait  zij  al 
op volle toeren mee in de werkgroepen Inte-
grale Zending, Communicatie & Multimedia en 
Studentenwerk. 

Wat heb je gestudeerd en waar? 
In september 2017 had ik mijn diploma in handen, 
maar aangezien ik geen herexamens had, zat het 
er voor mij in juni al op. Ik heb Maatschappeli-
jke Veiligheid gestudeerd. Dit is een bacheloro-
pleiding die je enkel in Kortrijk kan volgen.

Waarom kom jij uit je bed voor Ichtus? 
Ik geloof in de meerwaarde die Ichtus heeft in een 
studentenleven. Ik kom dus uit mijn bed om mee 
te kunnen werken aan een nog betere organisatie 
waardoor de meerwaarde in de studentenlevens 
nog groter wordt.

Wat is je droom voor Ichtus? 
Mijn droom voor Ichtus is dat het mag uitgroeien 
tot een organisatie die niet meer te missen is. Dat 
zowel studenten als afgestudeerden er het nut 
van inzien, er mee verbonden zijn en dat Ichtus 
deel is van het dagelijks leven.

Een pinguin met een sombrero loopt de kamer 
binnen. Waarom is hij daar en wat zegt hij?
Ik weet niet waarom die daar is, want hij kan niet 
praten en het me dus ook niet uitleggen. Ik vind 
zijn sombrero wel cool en neem daarom een selfie 
met hem. 

Hoe drink jij je koffie meestal? 
Met mijn mond       Zwart. Once you go black, you 
never go back.

Het startweekend is het ideale moment om studenten 
uit andere Ichtusgroepen te leren kennen en meteen 
ook ondergedompeld te worden in het jaarthema ‘Ik 
stem voor…’. Doorheen de Bijbel zien we dat God op-
komt voor en een stem geeft aan de stemlozen. In dit 
jaarthema willen we hierbij stilstaan en zien wat de im-
plicaties zijn voor ons als student en als Ichtusgroep. 
Dit jaar mogen wij ook een uitzonderlijke gastspreker 
verwelkomen: Vinoth Ramachandra. Een weekend om 
niet te missen dus! 

Vinoth Ramachandra werd geboren te Colombo, Sri Lanka, waar hij ook zijn 
opleiding genoot. Hij behaalde zowel zijn bachelor als master in de nucleaire 
ingenieurswetenschappen aan de ‘University of London’.
Hij keerde in 1980 terug naar Sri Lanka om mee te helpen aan een Christelijke 
universiteitsbediening. In 1987 werd hij uitgenodigd om voor IFES Regionaal 

Secretaris te worden van Zuid Azië, een positie die hij tot 2001 bekleedde. 
Momenteel dient hij het IFES ‘Senior Leadership Team’ als secretaris voor Dialoog en Sociaal 
Engagement. Zijn veelzijdige bediening omvat het promoten van de visie van ‘holistisch engage-
ment met de universiteit’ onder studenten en leerkrachten, publieke lezingen geven en deelne-
men aan debatten. Daarnaast helpt hij Christelijke studenten en afgestudeerden om als Christen 
te denken en reageren op de sociale, culturele en politieke uitdagingen die zij in hun nationale 
context tegenkomen, over de hele wereld. Vinoth leeft in Sri Lanka met zijn Deense vrouw Karin 
waar hij in 1998 mee trouwde. Zij is een getrainde consulent en Bijbelleeraar.
Hij is tevens de auteur van verschillende essays, artikels en boeken waaronder: The Message of 
Mission (2003), Subverting Global Myths: Theology and the Public Issues that Shape Our World 

(2008) and Church and Mission in the New Asia (2009).
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verwelkom studenten in je kerk en bij je thuis
naar hun verhaal
voor studenten en het hoger onderwijs
het werk van Ichtus in Vlaanderen

luister
bid

steun

Het is weer zover! Op zondag 15 okto-
ber is het studentenzondag. Schrijf het 
alvast in je agenda en die van je kerk/
gemeente. Het thema van dit jaar: 
“Voor recht”.
 
Maak die dag ruimte om studenten aan 
het woord te laten en bid voor hen. 
Met veel plezier geven we je een 
informatieve PowerPointpresentatie of 
preekhandleiding. Meer ideeën en info 
vind je op 
ichtus.be/kalender/studentenzondag/


