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Toekomst van pastoraat/ geestelijke zorg onder studenten   
 Boekpresentatie en mini-symposium   

  

Emeritus studentenpredikant voor internationale studenten ds. Edith Plantier schreef ‘De 

onvolbrachte taak van het Studentenpastoraat in Amsterdam’, over (internationaal) 

studentenpastoraat in Amsterdam van vlak na WOII tot het ontstaan van NEWConnective.  

Het boek is een hommage aan hen die werkten in “de hitte van de tijd.”  

‘De onvolbrachte taak’ staat vol terugblikken, (kritische) reflecties en interviews met oud 

studentenpredikanten zoals Harry Kuitert en Herman Wiersinga. Het bevat ook bijdragen van 

latere en huidige studentenpastores, oud-studenten en medewerkers. Deze zijn te lezen als 

opmaat naar nieuwe vormen en inhoud van studentenpastoraat nu en in de toekomst.   

Het boek zal worden gepresenteerd als onderdeel van een tweedaags minisymposium van het 

Landelijk Beraad Studentenpastores over de toekomst van geestelijke zorg onder studenten.   

U bent van harte welkom om deze middag aanwezig te zijn. De toegang is vrij.  

Sprekers:   

• Dr. Hanneke Meulink-Korf, emeritus docent Contextueel Pastoraat over ‘verbinding’  

• Prof Dr. Martin Walton, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging aan de  

Protestantse Theologische Universiteit Groningen over de waarde van geestelijke zorg 

aan studenten  

• Eline Zwinkels MSC, research consultant bij MediaTest over de leefwereld en alles 

daaromheen van de huidige en toekomstige studenten: Millennials en Generatie - Z.  

  

Het boek is na afloop tijdens de borrel te koop. Prijs: €20,- (pinnen niet mogelijk)  

  

Datum:  Donderdag 26 september 14.00-17.00 uur. (Inloop vanaf 13.30 uur)  

Locatie: Vrije Universiteit, ruimte 3D@VU (Wis- en Natuurkundegebouw, 20 meter rechts 

naast de Super op het VU-campusplein, schuin links t/o uitgang P3).   

Bereikbaarheid:   

Per auto: volg borden P3 VU Campus, voetgangersuitgang: VUcampusplein, navigatie: Van 

der Boechorststraat 5a, Amsterdam. Zie: https://www.parkerenbijvu.nl/ 

Met fiets/OV: toegang o.a. via de onderdoorgang vanaf de Buitenveldertselaan. (aanbevolen!)  

  

Graag aanmelden bij Edith Plantier,  mmeplantier@gmail.com  

Overige info bij Riekje van Osnabrugge, Riekje@newconnective.nl , 06 40899732                                            

  

Deze middag wordt georganiseerd door het Landelijk Beraad Studentenpastores( LBS) i.s.m.  

NEWConnective Amsterdam en is onderdeel van het tweedaagse mini-symposium van het LBS.  

https://www.parkerenbijvu.nl/

