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Algemeen 

Projectachtergrond Naast het bieden van de gelegenheid aan internationale studenten voor individuele, pastorale gesprekken in de Immanuëlkerk lijkt het ons een goede zaak om 
daarnaast geregeld en meer groepsgewijs, te werken aan toerusting van internationale studenten (quote uit de notitie pastoraat aan internationale studenten: We 
geloven dat het een goede zaak is dat de Immanuëlkerk bekend komt te staan als de plaats bij/op de campus waar men terecht kan voor dergelijke gespreken: 
individueel en/of groepsgewijs.) 

Definitie 

Doelstelling Door middel van het organiseren van avonden in de Immanuëlkerk waarop (internationale) gasten in een informele, laagdrempelige manier ervaren christenen 
kunnen ontmoeten en vragen stellen, willen wij bereiken dat internationale studenten 1) de kans hebben om in het kerkgebouw te komen en daar christenen 
ontmoeten en andere internationale studenten; 2) kennismaken met een christelijke wereld/levensoriëntatie en voorgangers/rolmodellen; 3) gevormd worden in 
een leven dat geworteld is in Christus en voortdurend vernieuwd wordt in geest en denken (Ef. 4:23).  

Opzet Deze activiteit staat nadrukkelijk in het teken van de vorming van internationals. Het is niet de bedoeling dat er een lezing gehouden wordt, gevolgd door vragen. 
We vragen van gasten of zij iets persoonlijks willen delen over de manier waarop hun christen-zijn vormend is geweest in hun ontwikkeling als christen-
wetenschapper, kunstenaar, politicus, manager (etc.). Het gaat dus om de vormende ontmoeting met rolmodellen. Opzet van de avonden volgens het college-tour 
format (inspiratie: College Tour NTR): een presentator introduceert een gast en er vindt vervolgens een open interview plaats met de gast. De presentator bereidt 
het gesprek voor (bedenkt een aantal vragen en heeft een voorgesprek met de uitgenodigde gast) en gaat samen met de aanwezigen in gesprek met de gast van 
de avond. De avond loopt uit met een hapje en een drankje. 

Mogelijksheids-
voorwaarden 

 PR – vergroten bekendheid met deze activiteit vanuit de  
 Hosting in IMK: ontvangst, gebruik zaalruimte (+beamer), in- en uitloop (inloop: koffie en thee. Uitloop: frisdrank).  

 Sprekers: christenen die bereid zijn te vertellen over hun werk, geloof, hobby’s.  

Planning 

 Tijdpad 
 Bespreking moderamen 
 Voorbereiding oktober-november, incl. bedenken van een passende naam: DelftProject Forum 
 Bespreking kernteam  
 Benaderen sprekers.  
 Voor de eerste helft van 2013 hebben vanuit de TU (CRUX) de volgende mensen zich bereid verklaard om mee te doen: Henk Polinder; Cees Dekker; 

Gijsbert Korevaar;  
 Start: 1 november (eerste avond. Gast: Paulo Ribeiro). Vervolg eind januari. Data eerste helft 2013, steeds op donderdagavond: 24-1 (Henk Polinder 

o.l.v. HJR); 28-2 (Cees Dekker o.l.v. SvdL); 30-5; 27-6.  

Onderstaande document is een voorbeeld van een Project Initiatie Document (PID) zoals die binnen DelftProject wordt toegepast voor specifiek het 

DelftProject Forum. Alle nieuwe activiteiten (programma’s / events) worden door middel van een PID aan het DelftProject kernteam voorgesteld en 

binnen een termijn van een half jaar of jaar geëvalueerd. Naar aanleiding van de evaluaties worden de activiteiten verder aangepast en versterkt. Een 

overzicht van de diverse DelftProject programma’s en events is te vinden op www.delftproject.nl . 

http://www.delftproject.nl/
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Bijlage 1: evaluatie 24 
januari  2013 

Een week van te voren is de avond doorgesproken. We spraken af dat de avond ongeveer het volgende verloop zou hebben:  
-Inloop (tot 20h15) 
-Welkom en korte introductie door HJR (2 min.) 
-Introductie door HP (5 min.) 
-Vraaggesprek o.l.v. HJR (tot 21h15) 
-Afsluiting door HJR  
-Uitloop met iets te drinken (tot 21h45) 
Van te voren hadden zich 6 mensen aangemeld (die zeker zouden komen) en 7 die dat misschien zouden doen. Dat is niet veel, maar voldoende. 
Waarom kwam er maar één gast? Vermoedelijk speelt een aantal factoren een rol: 1) de activiteit is niet bekend genoeg, gasten weten niet waar ze zich op moeten 
instellen; 2) de avond stond niet op het rooster van VGSD en CSR (zoals bij avond 1); 3) tentamenperiode; 4) het koude weer. 
Verslag 25 januari 2013, HJR 

  

Evaluatie 1 nov. 2012 Op donderdag 1 november werd er een lezing georganiseerd over christen-zijn en werk onder de titel The Christian at Work (‘Where do you work for?’). Spreker 
was Paulo Ribeiro (PhD TU Eindhoven). De avond was ruim van te voren voorbereid door een werkgroep in het kader van het thema ‘werk en inkomen’. Op het 
laatste moment is besloten de avond te presenteren onder de vlag van Delftproject (PID toerusting internationale studenten).  
De avond bestond uit een lezing, gevolgd door vragen en een plenair gesprek, volgens het VGSD concept van een lezing. De avond werd goed bezocht, de grote 
zaal zat vol. Een aantal praktische opmerkingen die gemaakt zijn ter evaluatie: 

- De powerpoint presentatie bevatte te veel tekst en informatie. Dit had van te voren in een gesprek met de spreker kunnen worden voorkomen.  
- Internationale studenten kunnen beter opgevangen worden door een gastheer/vrouw in de hal van de kerk en de avond hoeft niet stipt om 20.00 uur te 

beginnen (voorstel: uitnodiging om 20.00, beginnen met koffie & thee en dan start om 20.15 uur).  

Doel en doelgroep 
Het PID voor deze activiteit noemt als doelgroep van de activiteit toerusting voor internationale studenten (we zijn trouwens nog op zoek naar een geschikte 
Engelse naam) internationale studenten en als doel: de vormende ontmoeting met rolmodellen. Tegen de achtergrond van deze doelstelling merken we het 
volgende op: 

- Doelgroep - er waren erg veel Nederlandse studenten aanwezig, mede door de planning van te voren op het VGSD rooster. Ook was de IREF op de 
hoogte en aanwezig met enkele leden (de enige internationals?). Er waren ook gemeenteleden. Op zich was dit een mooie mix (mede door de 
aanwezigheid van veel gemeenteleden  
(het is goed om die ook expliciet te noemen als doelgroep, mede vanwege de betrokkenheid met Delftproject activiteiten). De avond was wel, door de 
insteek van de spreker – waarvoor hij ook was gevraagd –gericht op christenstudenten en werkenden. Deze insteek nodigt niet uit om zoekers mee te 
nemen. We nodigen sprekers voortaan uit vrijmoedig te spreken over hun christen-zijn en tot gelovigen én ongelovigen.  

- In de omschrijving (PID) staat: “Het is niet de bedoeling dat er een lezing gehouden wordt, gevolgd door vragen. We vragen van sprekers of zij iets 
persoonlijks willen delen over de manier waarop hun christen-zijn vormend is geweest in hun ontwikkeling als christen-kunstenaar, politicus, manager 
(etc.).” De avond in november had wel het karakter van een lezing. Dat is te begrijpen, omdat de avond lang van te voren en door een andere werkgroep 
was voorbereid. Wij denken echter wel dat de kracht van deze activiteit vooral zit in de mogelijkheid tot ontmoeting met christen-rolmodellen.  

Concreet stellen we ons voor de ontmoeting als volgt voor. Voorbereiding: in de komende weken plannen we data en zoeken sprekers aan. Dat hoeven niet persé 
namen van buiten te zijn, maar vooral voorbeelden uit de christelijke gemeenschap, christelijke docenten aan de TU, evt. afgewisseld met bekendheden van buiten. 
De planning wordt gedeeld met IREF, studentenvereniging en MarCom. De avond zelf bestaat uit: ontvangst en een inleiding door een presentator die de spreker 
voorstelt aan de gasten. De spreker wordt uitgenodigd iets te vertellen over zijn/haar vorming als christenonderzoeker/kunstenaar/ politicus/manager, etc. Daarna 
is er ruim gelegenheid tot gesprek met en vragen stellen aan de spreker. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. De nadruk ligt zo op de 
ontmoeting met een rolmodel, mogelijkheid tot interactie en onderlinge ontmoeting na afloop (ter inspiratie hebben we gesproken over NTR college-tour).  
Verslag 12 november 2012, HJR 

 


