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Goddelijke speurtocht 

Dit seizoen zijn subsidieverzoeken 

binnengekomen van de Alpha-

cursus voor studenten in ’s-

Hertogenbosch en Wageningen. Een 

Student Alpha Course (ook wel SAC) 

is een compacte cursus waarbij in 

10 avonden de basisbegrippen van 

het christelijk geloof worden 

bestudeerd. 

De verzoeken deden me even 

terugdenken aan mijn eerste 

studiejaar waarbij ik een lokale 

Youth Alpha heb gevolgd. De 

ontmoetingen tijdens het eten en 

goede gesprekken over het leven 

zijn de reden dat ik nog steeds 

contact heb met sommigen van hen. 

Een aantal jaren later mocht ik zelf 

gespreksleider zijn, nu voor een 

groep studenten. Ik vond het 

bemoedigend en verfrissend om 

 

 

deelgenoot te zijn van de zoektocht 

van jonge mensen die met oprechte 

vragen het christelijk geloof tegen 

het licht hielden. Daarnaast zag ik 

een zekere vrijheid onder gelovige 

deelnemers die los van hun 

kerkelijke traditie eindelijk vragen 

durfden te stellen waar ze normaal 

gesproken niet de ruimte voor 

zouden ervaren. Veel vragen zetten 

mijzelf ook opnieuw aan het 

denken. Dat is soms spannend, 

soms verrijkend. De zoektocht die 

zij ervoeren was een uitstekende 

spiegel voor je eigen geestelijk 

leven. Sommige vragen die ik zelf 

had zijn nog steeds aanwezig, 

alhoewel meer op de achtergrond. 

“Degene die alle antwoorden heeft 

spreekt niet over God” las ik pas uit 

de pen van Francis Chan. 

Ook binnen Ichthus Plus blijven we  

 

zoeken naar manieren waarop we 

onze fondsen effectief kunnen 

inzetten voor Gods Koninkrijk in de 

studentenwereld. Ik geloof dat de 

SAC hiervoor een uitstekend middel 

is. Douwe Visser heeft de afgelopen 

vier jaar vorm gegeven aan die 

zoektocht als bestuurder van 

Ichthus Plus. Hij heeft nu afscheid 

genomen, maar we zijn hem 

ontzettend dankbaar voor zijn 

bijdrage in de afgelopen tijd. 

Tenslotte willen wij als bestuur ook 

jullie veel zegen toewensen in de 

zoektocht op je eigen levenspad. 

Speur Hem na, Die ons aanmoedigt 

Hem te zoeken en belooft Zich te 

laten vinden. Wellicht zitten er nog 

heel wat schatten verborgen in het 

akkertje waar je dagelijks overheen 

ploegt. Veel leesplezier. 

  Johan Heuver 

lezingen georganiseerd, en waren  

alle lezingen gestructureerd 

rondom het thema `A purpose in 

life’.   

Lezingen gingen o.a. over ̀ Wat als 

God bestaat?’, ‘Wat gebeurt er als 

ik doodga?’, ‘Wat maakt het leven 

de moeite waard?’, ‘Wat gebeurt er 

met onze wereld.’ en ‘Waarom zou 

ik proberen goed te handelen?’. 

Hoewel de opkomst verschilt per 

lezing (en per onderwerp), is de 

Passionweek een middel om een 

grote groep studenten in een 

tijdsbestek van een paar dagen  

 

Passionweeks 

In de eerste helft van 2017 zijn er 

zowel in Wageningen als in Zwolle 

“Passionweeks” georganiseerd. 

Tijdens deze weken worden er 

lezingen georganiseerd over 

onderwerpen die studenten bezig 

houden. In Zwolle was er een week 

lang elke dag een lunchlezing over 

verschillende thema’s, met de 

mogelijkheid om ’s avonds na te 

praten in een studentencafé. 

 

In Wageningen werden er naast 

lunchlezingen ook ’s avonds  

aan te kunnen spreken en aan het 

denken te kunnen zetten over 

onderwerpen als zingeving en 

geloof. We zien elk jaar meer 

Passionweeks georganiseerd worden 

en die ontwikkeling willen we van 

harte steunen. 
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Afscheid van de voorzitter 
Na vier jaar Ichthus Plus mag ik 

weer afzwaaien als bestuurslid. 

Destijds wilde ik mij inzetten voor 

evangelisatie voor studenten en 

daarmee ook de afstand tot de 

enerverende studentenwereld in 

mijn eigen leven niet al te groot te 

laten worden. Onderhand is ook de 

anders enerverende invulling van 

het burgerleven steeds belangrijker 

geworden en is het tijd voor nieuw 

bloed in het bestuur. De algemene 

uitdaging voor Ichthus Plus ligt 

mijns inziens het korte geheugen 

van studentenverenigingen te 

blijven herinneren aan het belang 

van evangelisatie en praktische 

barrières (vooral qua financiën) 

hierbij te slechten. De meer 

specifieke uitdaging voor de 

Stichting nu ligt in het besteden van 

het aanzienlijke vermogen en het 

komen tot een bredere schare 

donateurs. Uitdagingen waar het 

huidige bestuur zeker uit zal komen. 

In dankbaarheid en vertrouwen; 

Douwe Visser. 

 

Beleid 2017-2019 
Afgelopen jaar hebben we al Stichting 

weer ons driejarenbeleid opgesteld, 

zodat we goed de tijd hebben aan 

onze doelen te werken. 

In dit beleid komen drie doelen naar 
voren: 

 
1. Meer donateurs werven om de 
Stichting gezond te houden. 
2. Zorgen dat er meer aanvragen 
gedaan worden, zodat er meer geld 

uitgegeven kan worden. 
3. Naamsbekendheid van Ichthus 
Plus verhogen. 
 
Nu kun je de complete uitwerking van 

dit beleid op de website 

www.ichthusplus.nl terugvinden, 

maar ik zal alvast een tipje van de 

sluier oplichten en jullie in het kort 

vertellen op welke manier we dit aan 

willen pakken. 

Het eerste doel proberen we te 

behalen door ieder jaar in oktober de 

alumni van de verschillende 

plaatselijke verenigingen een e-mail 

te sturen, met de vraag of ze ons 

willen ondersteunen. 

 

Doel twee willen we onder andere 

behalen door ook niet-

Ichthusverenigingen aan te schrijven 

en hen gebruik te laten maken van onze 

subsidie. Dit was tot nu toe niet 

gebruikelijk, maar het leek ons een leuk 

en goed experiment. 

 

Als laatst doel drie: hier gaan we aan 

werken door de Facebook-pagina meer 

leven in te blazen en door een 

ontzettend mooie, nieuwe website te 

maken. Deze is ondertussen al in de 

lucht, dus ik zou zeggen: neem eens 

een kijkje en zie wat de mogelijkheden 

zijn. 
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Financieel 
In de periode tot en met augustus 2017 hebben we elf aanvragen ontvangen 

en hebben we ruim €1.700,- aan subsidies toegekend. Het is fijn dat er 

aanvragen binnenkomen en dat we geld hebben om uit te kunnen keren aan 

subsidies waardoor studenten ondersteund worden in het evangeliseren. We 

hopen en bidden op nog meer aanvragen de rest van dit kalenderjaar. 

Verwelkoming voorzitter 

De eer is mij ten deel gevallen mijzelf 
kort te introduceren als nieuw 
bestuurslid van Ichthus Plus. Mijn 
naam is Johan Heuver (26). Ik ben 

jarenlang actief geweest bij 
Alpha/Ichthus Ede en later heb ik me 
mogen inzetten voor IFES en – 
afgelopen studiejaar – voor Ichthus 
Landelijk. Ik ben dit jaar afgestudeerd 

als verpleegkundige en bereid me nu 
voor op mijn huwelijk met Josianne, die 
ik ook op de studentenvereniging heb 
ontmoet.  
Terugkijkend heb ik veel aan mijn 

studententijd te danken. Ik hoop dat 

ook anderen hun studententijd mogen 

ervaren als een plek waar God aan het 

werk is in hun leven. Ichthus is voor mij 

een plek waar ik werd uitgenodigd om 

God meer zeggenschap in mijn leven te 

geven. Naast die uitnodiging voelde ik 

de uitdaging om dat verlangen handen 

en voeten te geven in mijn dagelijks 

leven. Toch lopen studenten – en ik 

denk wij allemaal – wel eens aan tegen 

een hoge drempel om ons persoonlijke 

geloof op een relevante manier te delen 

met de mensen die om ons heen staan. 

Ik hoop dat we door ons werk binnen 

Ichthus Plus (in elk geval financiële) 

drempels kunnen verlagen en 

studenten kunnen adviseren in hun 

missionaire activiteiten. Ik zie uit naar 

de verdere samenwerking met u als 

betrokkene. 

U hoort van mij/ons, 
Johan Heuver  
 

Niet zonder UW steun! 

We willen u graag van harte bedanken voor uw voortdurende steun in gebed 

en/of door giften. We merken dat de Stichting een goede naamsbekendheid 

heeft onder Ichthusverenigingen door heel Nederland. Ook zijn er de 

afgelopen maanden een aantal grotere acties ondersteund. Dit alles maakt 

dat het vermogen van de Stichting op dit moment krimpt. Om die reden – 

en omdat we graag het werk gesteund zien door een brede achterban – 

willen we u oproepen te overwegen om donateur te worden (tenzij u dat al 

bent) en om iemand dichtbij u te vragen ons werk óók te ondersteunen. 

 

Met maandelijkse giften kunnen we een stabiele prognose doen. Dus als u 

het kúnt missen, stel dan nog vandaag een periodieke overboeking in om 

ons te steunen. De Stichting heeft een ANBI-status, dus uw giften zijn 

belasting aftrekbaar. 

Wij danken u hier alvast hartelijk voor! Op onze website kunt u een 

financiële verantwoording over het afgelopen seizoen vinden. Mocht u meer 

informatie willen, neem dan alstublieft contact met ons op. 

 


