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‘Ons motto: goede vragen, goede gesprekken’ 
 

Studentenpastor  Riekje van Osnabrugge over haar werk voor NEWConnective 
 
 

Studentenpastor Riekje van Osnabrugge verhuisde als 18-jarige naar 
Amsterdam om theologie te studeren  aan de VU. Ze herinnert  zich 
nog de kantine van de Universiteit   waar voor haar gevoel de hele 
wereld bij elkaar kwam. Toen ze dat zag, wist ze zeker dat ze de stap 
naar Amsterdam zou wagen. 

 
 

hanna van dorSSen 
 
 

Riekje  van Osnabrugge groeide  op in 
een gereformeerd gezin, waar elke dag 
na de avondmaaltijd  uit de Bijbel werd 
gelezen en ze  ging naar een christe- 
lijke  school.  Zo hoorde  dat. Bijbelver- 
halen boeiden haar. Vaak waren er ge- 
sprekken over de teksten  na het eten, 
in alle openheid. 

pastor aan de slag met studenten van 
de Hogeschool. Daarnaast organiseerde 
ze binnen een oecumenisch  team ac- 
tiviteiten  voor alle Amsterdamse  stu- 
denten.  Net zoals zij vroeger met haar 
vragen terecht kon bij het studenten- 
pastoraat, ging ze nu zelf jongeren hel- 
pen bij het zoeken naar antwoorden. 
 

 
Keuzestress 

 
Mensenwerk 
Als beroep wilde  ze iets met kinderen 
gaan doen, juf worden.  Maar toen ze 
in  6 VWO  een vrouwelijke  predikant 
zag voorgaan in een kerkdienst en ca- 
techisatie  kreeg van een andere jonge 
enthousiaste predikant, realiseerde ze 
zich dat ze ook theologie kon gaan stu- 
deren.  Ze keek uit naar de antwoorden 

Levensbeschouwelijk 
‘Het studentenpastoraat in Amsterdam 
ziet er inmiddels heel anders uit dan 
destijds. Ik ben in dienst van de Pro- 
testantse  Kerk Amsterdam,  maar maak 
nu deel uit van een breed interlevens- 
beschouwelijk  platform, NEWConnec- 
tive. Studenten met of zonder religieu- 
ze achtergrond  kunnen  daar met heel 

 
 
 
 
 
 
Riekje (r) op het slotfeest van de VU-introductieweek aan de De Boelelaan  in de mobiele huiskamer van NEWConnective. 

die ze zou krijgen op alle vragen die ze 
had rond Bijbel en geloof. Dat pakte 
anders uit. Het college ‘Israëlitische 
oudheden’, gelijk in het eerste jaar al, 
liet zien dat er van al die Bijbelverha- 
len en Bijbelse personen niets terug te 
vinden  was bij opgravingen en dat de 
Bijbel geen geschiedenisboek  is. Dat 
bracht haar in eerste instantie van haar 
stuk. Maar er waren ook andere ervarin- 
gen. Zo was het bevrijdend om te leren 
uit de dogmageschiedenis  dat dogma’s 
mensenwerk zijn en niet van God ge- 
geven. Gelijk in haar eerste studiejaar 
kreeg ze  contact met het studenten- 
pastoraat. Dominee Ringwalda die daar 
werkte, inspireerde haar. ‘Hij was heel 
Bijbelgetrouw èn liet zien hoe actueel 
de  Bijbel was.’  Toch  vond ze  zichzelf 
niet  gelovig genoeg  om dominee  te 
worden.  Ze haalde een didactische aan- 
tekening en werd docent godsdienst. 

 
Life-counselor 
Tien jaar later was er een vacature voor 
een hbo-studentenpastor  in Amsterdam 
en kon ze met haar praktijkervaring  als 
docent voor vwo- en havoleerlingen als 

uiteenlopende  vragen terecht  op het 
gebied van zingeving. Ook  mijn col- 
lega’s die werken voor NEWConnective 
hebben verschillende  levensbeschou- 
welijke  achtergronden.   Zo heb ik een 
humanistisch raadsman   als  collega, 
een islamitische collega en studenten 
kunnen ook een beroep doen op een 
rabbijn of een boeddhist.   We zijn al- 
lemaal beschikbaar  als life-counselor. 
Dat betekent  dat we in  persoonlijke 
gesprekken meedenken over de vragen 
waar een student mee kan rondlopen. 
 
Dat gaat van keuzestress  over de  te 
kiezen studie, tot torenhoge verwach- 
tingen van ouders,  de  zware  studie- 
belasting en het op zoek zijn naar 
je eigen identiteit.  We  bieden geen 
oplossing,  maar kijken mee  naar ie- 
mands leven. We proberen   te helpen 
met het vinden van antwoorden  op 
lastige (levens)vragen en we brengen 
verschillende studenten met elkaar in 
contact. Ons motto is: goede vragen, 
echte gesprekken.  Dit alles met het 
doel om jezelf beter te leren kennen, 
en tegelijkertijd je  horizon te  ver- 

breden. Samenvattend hebben we bij 
NEWConnective drie  pijlers: persoon- 
lijke ontwikkeling van studenten,  de 
ontmoeting  met anderen en counseling. 
 

 
Perfecte student 
 

 
Divers aanbod 
NEWConnective  biedt  ook groepen  en 
programma’s aan. Zo is er een rouwgroep 
en een rouwcafé waar studenten die ie- 
mand hebben verloren aan mee kunnen 
doen. Riekje begeleidt  deze  groepen. 
Dit jaar wil ze ook een programma aan- 
bieden waarin het gaat over de Bijbel. 
Studenten  vinden snuffelen aan zo’n 
boek dat aan de  oorsprong  staat van 
het joden- en christendom interessant. 
Ze zijn niet meer anti religie, maar eer- 
der nieuwsgierig naar de levensvragen 
en inzichten van de  Bijbel en andere 
religieuze boeken, zoals de Koran. ‘Ik 
merk dat bij een workshop die ik geef 
als gastdocent aan de Hogeschool  van 
Amsterdam bij de minor ‘Zingeving in de 
zorg’.  Daarvoor is een groeiend aantal 
inschrijvingen. Ik  neem de  studenten 

dan mee naar  een kerk.’   Eerder al or- 
ganiseerde NEWConnective programma’s 
waarbij verhalen uit de Bijbel en Koran 
vergeleken werden. Een ander program- 
ma heeft de titel Het diepe in. Het zijn 
avonden waarop prikkelende onderwer- 
pen op een persoonlijke  manier worden 
verkend, niet in de vorm van een debat, 
maar in een gesprek. Onderwerpen wa- 
ren onder andere de healthhypes waar- 
aan veel studenten  meedoen, waarbij 
er (te)veel aandacht uitgaat naar goede 
voeding en ook de (im)perfecte  student 
kwam aan bod. 
 
 
Samenleven met anderen 
 
Om de perfecte  student te zijn, moet je 
tegenwoordig niet één maar twee mas- 
ters doen, een interessante en goede 
bijbaan hebben,  het verschil kunnen 
maken, naar alle festivals gaan en je- 
zelf op een originele manier presen- 
teren op Facebook en Instagram. Dat 
kan een loden last worden.  Dan kan 
het helpen af en toe stil te staan bij 
wat echt  belangrijk is in je leven en 

daarover met anderen van gedachten te 
wisselen. Zo kun je op adem komen en 
richting bepalen voor jezelf. Studenten 
zijn daarvoor bij NEWConnective aan 
het goede adres. 
 
Dit najaar staat er een reis naar Aus- 
chwitz op het programma met studen- 
ten van verschillende achtergronden, 
islamitisch, joods, christelijk en stu- 
denten die niet zijn opgegroeid  met 
zo’n levensbeschouwelijke visie.  Vra- 
gen die dan aan de orde komen, gaan 
over het kwaad in de wereld en je blik 
op de mogelijkheden  tot samenleven 
met anderen. 
 
Groei 
Riekje: ‘Het platform is sinds de start 
drie jaar geleden  enorm  gegroeid.  Elk 
studiejaar maken zo’n 500 studenten er 
gebruik van. We zijn gehuisvest bij de 
VU, maar NEWConnective is er voor de 
hele stad. We hopen  onze vleugels  dan 
ook verder uit te slaan en nog meer stu- 
denten te bereiken dan we nu al doen.’ 
 
newconnective.nl 


