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Geloof & Wetenschap: 
het wonder van ons 
bewustzijn

De Grote Vragen: 
een goed gesprek 
over het leven



Zoals u ziet, draagt ook deze Inforum de 
nieuwe jas van ForumC. Dat is één van de 
mooie ontwikkelingen van afgelopen jaar. 
We zijn trots op deze frisse nieuwe uit-
straling voor ForumC en onze platformen. 
Behalve een nieuwe huisstijl leest u over 
meer mooie ontwikkelingen. Zo was er de 
samenwerking met Veritas Forum. Deze 
partnerorganisatie organiseert boeiende 
fora op de universiteit waarin christelijke en 
niet-christelijke wetenschappers in gesprek 
gaan. Prachtige evenementen op de plek 
waar de studenten al zijn. We trekken daarin 
vaker samen op nu we beiden verbonden 
zijn onder de paraplu van IFES. Een mooie 
ontwikkeling die we hopen door te zetten.

Een goed gesprek over het leven
Daarnaast vertellen we over hoe we het 
Life Worth Living-programma, zoals aange-
boden op Yale University, naar Nederland 
halen. Dit lesprogramma is ontwikkeld om 
studenten te helpen zich basaal te oriën- 
teren in het leven: wat wil ik met mijn leven? 
Wat is het waard om voor leven?
Er wordt in Nederland regelmatig gesproken 
van een mentale gezondheidscrisis onder 
studenten. Juist de afgelopen jaren is er 
groeiend inzicht dat ook zingeving daarin 
een belangrijke rol speelt. Het Life Worth 
Living programma biedt een prachtige en 
bewezen effectieve manier om studenten 
hierin te ondersteunen.
Hoe bijzonder dit programma is, bewijzen 
de reacties van de deelnemers van onze 
pilot dit voorjaar van 2022. Onder de titel 
‘Hier wil ik voor leven!’ draaiden we proef 
met dit programma. Met 15 deelnemers 
zat het programma snel vol. Hoopvolle 
momenten! De evaluaties zijn lovend: het 
heeft studenten écht geholpen in hun 
vragen. Het bood bovendien een setting 

waarin het evangelie ontdekt en onder-
zocht werd.

Nieuwe dossiers Geloof & Wetenschap
Op andere fronten waren er ook uitdagingen.  
De belangrijkste lag bij platform Geloof & 
Wetenschap. Daar vonden we nog geen 
contentmanager, waardoor we minder hard 
konden doorontwikkelen dan we hadden 
gehoopt. Gelukkig vonden we wel nieuwe 
vrijwilligers die met frisse energie het plat- 
form vormgeven. Vanaf september 2022 
openen we interessante nieuwe dossiers. 
We duiken onder andere in het wonderlijke 
fenomeen van bewustzijn. Zijn wij meer dan 
ons brein? Wat zegt de wetenschap? En hoe 
verhoudt zich dat tot geloof?

Hoopvol
Terwijl we leven in een 'seculiere samen-
leving', waarin christelijk geloof steeds 
meer naar de marge verdwijnt, sta ik toch 
hoopvol in het werk. Ik ervaar onze mis-
sie als uitdagend maar ook kansrijk: het 
christelijk geloof verbinden met moeilijke 
vragen. Uitdagend omdat de relevantie van 
christelijk geloof verre van vanzelfsprekend 
is. Kansrijk omdat er bij nieuwe generaties 
veel openheid en nieuwsgierigheid is.

Ik hoop op uw blijvende steun bij het uit- 
voeren van ons werk in Gods Koninkrijk.

Voorwoord
Jaarverslag Forumc.

Laurens van Lavieren

Directeur ForumC

Doelen 2021
• Organiseren van een online Nationaal  

Religiedebat in het najaar in samenwerking  
met Trouw;

• De Paul Scholten-studieochtend weer op  
een fysieke locatie organiseren;

• Doelgroep studenten beter bereiken door  
samenwerking met Veritas Forum;

• Publiceren van vier Radixnummers en losse 
verkoop via website en Digibron;

• In samenwerking met de redactie inhoud  
en vormgeving van Radix vernieuwen.

Verantwoording
Terugkijkend over 2021, zien we ForumC in 
een fase van renoveren en bouwen na de 
doorstart met IFES in 2020. In de zomer van 
2021 werd deze samenwerking bekroond met 
de lancering van een nieuwe huisstijl. ForumC 
en haar projecten De Grote Vragen en Geloof 
& Wetenschap hebben een fris nieuw logo, 
kleurenpalet en website gekregen. De huisstijl 
hebben we vanaf september stapsgewijs 
geïntroduceerd op onze verschillende kanalen.   

Het nationaal religiedebat 2021
Goed voorbereid op de maatregelen rond corona,  
besloten we om het Nationaal Religiedebat 
2021 met alleen online publiek te organiseren. 
Op dinsdagavond 9 maart gingen, in de 
karakteristieke Metaalkathedraal te Utrecht, 
vier sprekers met elkaar in debat over het 
thema ‘Religie, klimaat en klimaatreligie’. 
Klimaatonderzoeker Mark Dekker, Theoloog Eva 
van Urk-Coster, directeur van natuurorganisatie 
A Rocha Embert Messelink en ondernemer Cor 

Missie
Het christelijk geloof verbinden met grote 
vragen in onze samenleving, cultuur en 
ons eigen leven. Op deze manier willen we 
werken aan de relevantie van het christelijk 
geloof binnen wetenschap en samenleving.

Visie
Samen met christelijke denkers stimuleren 
wij het debat over de grote vragen binnen 
geloof, wetenschap en samenleving. We 
gaan hierover open en respectvol in ge-
sprek met iedereen die ervoor openstaat. 
Christelijke wetenschappers en andere 
hoogopgeleiden stimuleren we om deze 
relevantie van het christelijk geloof voor 
hun werk te doordenken en vorm te geven.
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Verkade gaven ieder een lezing van tien 
minuten waarna het debat volgde. Dit onder 
leiding van Talitha Muusse en Ben Tiggelaar. 
De avond werd omlijst door kunstenaar 
en dominee Rikko Voorberg met een 
hedendaagse vertaling van een klaaglied. 

Het debat is gestreamd via youtube en 
had 300 directe kijkers. De uitzending is 
in totaal 2.200 keer bekeken. Vooraf publi-
ceerden dagblad Trouw een tweegesprek 
met Embert Messelink en Cor Verkade 
over onder andere milieumaatregelen. Het 
Christelijk Informatie Punt interviewde Eva 
van Urk-Coster over de houding van gelo-
vigen ten aanzien van klimaatverandering. 
Het Reformatorisch Dagblad bracht een 
uitgebreid verslag uit van de avond.

Er zijn gesprekken gaande met de Raad 
van Advies om het debat tussen christenen 
over actuele wetenschappelijke en maat- 
schappelijke thema’s in een andere vorm 
te gieten. Aanleiding hiervoor is de steeds 
scherper wordende polarisatie ook in 
christelijke kring. Hier gaan we in 2022 
mee aan de slag. 

Debat ‘Twilight of the Gods’
Samen met Veritas Forum organiseerde 
ForumC het debat ‘Twilight of the Gods’ 
met theoloog Alister McGrath en voorma-
lig politicus van D66 en voorzitter van het 
Humanistisch Verbond Boris van der Ham. 
Het debat was via livestream te volgen en 
is 1.045 keer bekeken.   

Paul Scholten-studieochtend
Nadat de Paul Scholten-studieochtend in 
2020 vanwege Covid-19 werd afgelast, waren 
we blij dat het Juristennetwerk in 2021 wel 
de jaarlijkse studieochtend kon organiseren. 
Op zaterdagochtend 9 oktober kwamen in 
de Christelijk Gereformeerde Kerk in Utrecht 
15 christenjuristen bijeen rond het thema 
‘Rechtsgeleerde Paul Scholten en de relatie 
tussen Bijbelse gegevens en onze moderne 
rechtsvisie.’ Sprekers deze ochtend waren 
advocaat J.J. H. Post en advocaat mr. Drs. 
Harry Groenenboom. 

Wetenschappelijk tijdschrift Radix
Radix is het wetenschappelijk kwartaaltijdschrift 
van ForumC. Het tijdschrift biedt een platform 
voor artikelen op het kruispunt van geloof, 
wetenschap en samenleving. Het blad wil vanuit 
christelijk perspectief een bijdrage leveren aan 
het gesprek tussen academici die op zoek zijn 
naar kritische reflectie en intellectuele vorming 
rond deze thema’s. In 2021 telde Radix rond 
382 abonnees (9 meer dan in 2020). Daarnaast 
werden van Radix 37 losse nummers verkocht en 
51 gratis proefexemplaren opgevraagd. 

In 2021 (jaargang 47) verschenen de volgende 
vier nummers van Radix: 
Radix nummer 1: Een museum van idealen 
Radix nummer 2: Vreedzaam samenleven 
Radix nummer 3: Leren van de coronacrisis 
Radix nummer 4: Natuur & mens

Boekenreeks
Ieder jaar gaf ForumC een boek uit over een 
actuele vraag op het raakvlak van geloof, 

wetenschap en samenleving. Vanwege onze 
toekomstvisie, is besloten om de boekenreeks 
te beëindigen. Alle abonnees zijn hiervan op de 
hoogte gesteld. Zij hebben een brief ontvangen 
waarin zij zijn gevraagd om, ondanks dat zij 
geen boek meer ontvangen, hun jaarlijkse 
gift voort te zetten. Daarmee kan ForumC 
nieuwe materialen ontwikkelen zoals video’s 
en podcast voor een nieuwe generatie kritische 
christenen. 

Doelen voor ForumC in 2022
• Het Nationaal Religiedebat evalueren en door- 

denken als vorm om het christelijk geluid te 
laten klinken. Andere vormen onderzoeken. 

• Aanhalen van het contact met de achterban: 
van ‘donateurs’ naar ‘partners’. We willen hen, 
ook financieel, betrekken bij subdoelen en hen 
daarover gedetailleerder informeren. 

• Lanceren van een nieuwe, gebruiksvriendelijke 
website.

• Ons aanbod materialen en sprekers opnemen 
in Eurekaa.nl.

600 
unieke bezoekers per 
maand op de website

61 leden 
Het Juristennetwerk

4
colleges 

op scholen

100
studenten

Aantal volgers op social media

2018 
lezers van de online nieuwsbrief

382 

15    

 bezoekers Paul Scholten 
studieochtend

1317 
donateurs kregen de jaarlijkse 
nieuwsbrief InForum

506
2710

486
193

 300 
directe kijkers

2.200
weergaven

Nationaal religiedebat 2021

@

abonnees 
Tijdschrift Radix

Nieuwe website, 
nieuw aanbod

Begin 2022 is de nieuwe website van 
ForumC gelanceerd: hét startpunt 
voor een geïnformeerd gesprek over 
geloof, wetenschap en samenleving. 
Via dossiers zijn artikelen rond 
relevante thema's snel te vinden. 
Het lezen waard: de blogserie van 
jurist Wim Borst over rechtsgeleerde 
Paul Scholten alsook de serie waarin 
we professionals vragen naar de 
relevantie van het christelijk geloof 
voor hun vakgebied. 

Met een (studie)groep nadenken over geloof en wetenschap? Via 'materialen' bestelt u 
makkelijk cursussen en boeken voor studiegroepen en jeugd- of studentenverenigingen. 
Of boek een goede spreker. 

www.forumc.nl  
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Doelen 2021
• De vernieuwde website van Geloof & Wetenschap 

verder uitbreiden met relevante dossiers en 
cursussen voor studenten, jeugdgroepen, kerken  
en onderwijsinstellingen. 

• Om dit te realiseren wordt een contentmanager 
aangetrokken.

• Vijf lessen over Geloof en Wetenschap aan de 
bovenbouw havo/vwo.

Platform
In de loop van 2021 lanceerden we de nieuwe website 
Geloof & Wetenschap met een uitbreiding van 
dossiers zoals Duurzaamheid en klimaatverandering. 
Er is geen contentmanager aangetrokken, wel is 
het vrijwilligersteam rond Geloof en Wetenschap 
uitgebreid met drie nieuwe leden. Het team draagt 
zorg voor het verzamelen en plaatsen van content.

Aan de website is een actieve Facebookgroep verbon-
den. Hier is ruimte voor discussie en gesprek, gerela-
teerd aan de thema’s die langskomen op de website. 
De Facebookgroep telde eind 2021 zo’n 2440 leden.

Cursussen 
Daarnaast zijn sinds 2021 op de website ook de 
cursussen van ForumC te vinden. Deze cursussen 
dagen uit om na te denken en een open gesprek te 

Missie
Het platform Geloof & Wetenschap is hét 
startpunt voor betrouwbare informatie en een 
open dialoog over de relatie tussen geloof en 
wetenschap.

Visie
Een deskundige redactie verzamelt op het 
platform www.geloofenwetenschap.nl nieuws, 
opinie, achtergrondinformatie en persoonlijke 
verhalen die de lezers ondersteunen en uitdagen 
om na te denken over de relatie tussen geloof  
en wetenschap. 

voeren over het christelijk geloof en weten- 
schap. Als cursist leer je om vragen te stellen, 
te discussiëren en een mening te vormen.
De cursussen zijn toegesneden op verschillende 
doelgroepen:
• Cursus Geloof in de toekomst: 

(bijbel)studiegroepen, studenten en 
studentenverenigingen

• Test of FAITH: kerken, middelbare scholen, 
studenten(verenigingen) en andere 
geïnteresseerde groepen

• Cursus Geloof en Natuurwetenschap: kerken, 
middelbare scholen, jeugdgroepen en 
andere geïnteresseerde groepen

• Check it out!: jeugdgroepen, 
catechisatiegroepen 

• Durf te denken: studenten(verenigingen)

De cursus Geloof in de toekomst, Test of FAITH, 
Check it out! en Durf te denken zijn cursussen 
die een groep zelfstandig volgt onder leiding 
van een eigen cursusleider. 

De cursus Geloof en Natuurwetenschap wordt 
gegeven door professor Chris Kruse. Sinds de 
coronapandemie wordt de cursus minder vaak 
afgenomen door onderwijsinstellingen. Wel is 
in 2021 gebruik gemaakt van het aanbod om 
de cursus online te volgen. 
 
In 2021 heeft Chris Kruse de volgende  
cursussen geven: 
• Maart: Evangelische Hogeschool -  

110 studenten (online)

• April, mei en juni: GKV Berkel en Rodenrijs -  
50 deelnemers (online)

• November: Wartburg college Rotterdam -  
100 leerlingen

• December: Viaa Hogeschool - 10 studenten 
(online)

Met subsidie van stichting Proreligione, 
hebben tien studenten in de zomer van 2021 
de cursus ‘Durf te denken’ gelezen en van 
feedback voorzien. Met als uitkomst: de stof 
is nog steeds relevant maar de vorm past niet 
meer bij de huidige generatie studenten. In 
2022 wordt een nieuwe vorm rond de inhoud 
ontwikkeld. We zijn ook blij met de aanwas 
van vier nieuwe vrijwilligers die het team rond 
Geloof & Wetenschap versterken. 

Colleges
Op de Evangelische Hogeschool zijn door 
Laurens van Lavieren vier colleges over Geloof 
en Wetenschap verzorgd als introductie op de 
Week van de Wetenschap. Het onderwerp was 
mensbeeld in wetenschap en samenleving.

Doelen voor Geloof en Wetenschap 2022
1. Ontwikkelen van een eigentijds alternatief 

voor de huidige cursus ‘Durf te denken’, met 
als doel om christelijke studenten te helpen 
zich te oriënteren op geloof en wetenschap. 

2. Opbouwen nieuwe dossiers op geloofen- 
wetenschap.nl rond twee thema’s: 
1. Economie en geloof
2. Mentale gezondheid en geloof

496   
unieke bezoekers per maand 

(gemiddeld)

3   
verkochte cursussen 
'Durf te Denken' via 

de website

2440   
leden Facebookgroep

260   
cursisten Geloof en 
Natuurwetenschap

Jaarverslag 
Geloof&Wetenschap

‘Geloof & Wetenschap 
is hét startpunt voor 

betrouwbare informatie 
en een open dialoog over 
de relatie tussen geloof 

en wetenschap.’ 
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Doelen 2021
• Werven van een kernteam van vrijwilligers uit de doel-

groep (20-35 jaar, verschillende levensovertuigingen);
• Inzet op community en interactie: ‘Zoektochten’, 

boekenclubs en ‘waardewandelingen’;
• Zoeken van nieuwe partnerschappen, aansluitend bij 

de doelgroep en missie van De Grote Vragen;
• Nieuwe huisstijl doorvoeren op de website en in de 

digitale nieuwsbrief.

Verantwoording
Ondanks de beperkte mogelijkheden om mensen fysiek 
te ontmoeten, is het gelukt om een team van vijf vrijwilli-
gers rond De Grote Vragen te verzamelen. Allen enthousi-
aste twintigers met verschillende levensbeschouwingen. 
Met dit team wordt de nieuwe koers verder uitgerold: 
interactieve zoektochten rond levensvragen. Eind 2021 is 
de nieuwe website gelanceerd en heeft De Grote Vragen 
een frisse, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke basis. 

Op donderdagavond 7 oktober 2021 organiseerden we 
vanuit ForumC het rondetafelgesprek Studentenwelzijn & 
Zingeving. Met als aanleiding de verontrustende resulta-
ten uit verschillende onderzoeken: steeds meer studen-
ten krijgen te maken met depressie en burn-out. Aanwe-
zig waren verschillende experts en studentenwerkers. 
Ervaringen zijn uitgewisseld en verkennend is gesproken 
over partnerschap om studenten beter te ondersteunen 
in hun zingevingsvragen. 

Missie
Jongvolwassenen gaan samen op zoek naar de 
zin van het leven, worden mentaal weerbaar en 
komen tot bloei. 

Visie
Wij bieden een programma rond zingeving 
waarvoor studenten zich op verschillende on-
derwijsinstellingen kunnen inschrijven. Aan de 
hand van zingevingsvragen bestuderen ze de 
denkrichtingen vanuit verschillende stromingen 
binnen religie en filosofie, met daarin ook een 
duidelijke plek voor het christelijk geloof. Young 
Professionals kunnen aan eenzelfde zoektocht 
meedoen via platform De Grote Vragen.

Hier is ook een concreet plan voorgelegd: een 
programma zoals ‘Life Worth Living’ dat wordt 
aangeboden op Yale Universiteit. Hier worden 
perspectieven uit de grote levensbeschouwelijke 
tradities, waaronder het christelijk geloof, gedeeld 
en bestudeerd. Studenten worden uitgedaagd om 
zich hiertoe te verhouden in een persoonlijke zoek-
tocht naar wat het leven zin geeft.

Doelen voor De Grote Vragen in 2022
• Life Worth Living (LWL) programma, zoals wordt 

aangeboden op Yale University, vertalen naar de 
Nederlandse context. Hiervoor vergroten we ons 
netwerk en doen we expertise op. 

- Het programma wordt aangeboden het  
Van Hall Larenstein hogeschool;

- vervolg rondetafelgesprek met o.a.  
Jolien Dopmeijer, projectleider Studenten  
bij het Trimbos Instituut en andere maat-
schappelijke partners;

- investeren in contact met onderwijs- 
instellingen CHE, VIAA en TU Kampen.

• LWL integreren in De Grote Vragen: 
- Pilot traject van 2 weekenden + 4 dagen;
- 2 x 3 nieuwe podcasts rond Zoektocht  

‘Hier wil ik  
voor leven’.

Na het meedoen aan de zoektocht ‘Wat is een 
goede relatie’, was Lianne van Asten (33) zo 
enthousiast over De Grote Vragen, dat ze dit jaar 
vrijwilliger werd. Ze organiseert praktische zaken 
rond de Zoektocht ‘Hier wil ik voor leven’, die 
startte in februari 2022. 

‘’Het was echt heel leuk om aan de zoektocht ‘Wat 
is een goede relatie’ mee te doen.’’ blikt Lianne 
terug. Ze schreef over haar persoonlijke zoektocht 
op de website van De Grote Vragen en deed mee 
met de Diepe vragen- podcast ‘Liefde, Tinder en 
gescheiden ouders’. De deelnemers, met verschil-
lende levensbeschouwelijke achtergronden, onder-
zochten ieder een ander thema over liefde. 

Het bracht Lianne goede gesprekken en mooie 
inzichten: ‘’Mijn onderwerp van onderzoek was: 
‘Wat betekent vrijheid in een relatie?’ Dat was 
namelijk wat ik altijd riep: ik wil vrijheid, ook in de 
liefde. Door de gesprekken met de andere deel-
nemers en het reflecteren op mezelf na het lezen 
van verschillende boeken ontdekte ik dat vrijheid 
niet betekent dat je je niet bindt aan de ander. 
Het betekent dat je juist wel een diepe verbinding 
maakt met de ander en daarbij helemaal jezelf 
kunt zijn, alles kunt zeggen en denken bij de an-
der. Echt jezelf kunnen zijn is vrijheid’’. Niet snel 
na afloop van de zoektocht ontmoette ze haar 
huidige vriend Sjoerd met wie ze nu acht maan-
den samen is. ‘’De zoektocht heeft daarbij zeker 
geholpen.’’ lacht Lianne, ‘’Ik had al goed nage-
dacht over wat ik belangrijk vind in een relatie’’.

Op de vraag  
wat haar levens- 
beschouwing is, 
aarzelt Lianne: 
‘’Ik ben een 
zoeker. Als kind ben ik gedoopt in de katholieke 
kerk en ging ik naar een katholieke school. Maar 
thuis kreeg ik er weinig van mee. Geloof was meer 
een onderdeel van school en verder niets. Pas toen 
ik ging reizen en een tijdje in Kopenhagen woonde, 
ontmoette ik leeftijdgenoten die met spiritualiteit 
bezig waren. Dat heeft mij aan het denken gezet. 
Ik heb het gevoel dat er meer is, dat er een reden 
is waarom ik op aarde ben. Op dit moment voel ik 
mij het meest aangetrokken tot het Boeddhisme, ik 
haal daar wijze lessen uit.’’ 

Waarom ze zich inzet voor De Grote Vragen?  
‘’Ik vind het belangrijk dat we grote keuzes in het 
leven bewust maken. Het gaat dan over dat wat 
van binnen speelt: wat is écht belangrijk voor 
jou in het leven? Wat past bij jou?’’. Dus is Lianne 
druk bezig met de organisatie rond de zoektocht 
‘Hier wil ik voor leven.’ In de kern een zoektocht 
naar zingeving en bedoelt voor studenten die 
gestopt zijn met hun studie of voor een tussenjaar 
hebben gekozen. Ze regelt onder andere de locatie 
voor het startweekend dat plaatsvindt in het 
weekend van 11 tot 13 februari 2022. Lianne: ‘’Ik 
zou het echt mooi vinden als er een dynamische 
community ontstaat van mensen die elkaar niet 
alleen online maar ook fysiek ontmoeten en goede 
gesprekken hebben over het leven.’’

De Grote Vragen: 
een goed gesprek over het leven

376   
lezers 

nieuwsbrief

1378   
volgers

622   
volgers

623   
luisteraars Podcast
'Diepe gesprekken' 

371   
volgers

3000*   
unieke bezoekers 
per maand 
(gemiddeld)

*Sinds de nieuwe koers van De Grote Vragen 
richten wij ons minder op kwantiteit (zoveel 

mogelijk lezers voor artikelen) en meer 
op kwaliteit: interactie met een betrokken 

doelgroep. Daardoor zijn de bezoekersaantallen 
in de loop van het jaar gedaald van 6000 naar 

3000 bezoekers gemiddeld per maand. 

Jaarverslag De Grote Vragen

Lianne van Asten
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Op het plan van ForumC om het Life Worth Living 
programma, zoals wordt aangeboden op Yale 
University, naar de Nederlandse context te ver-
talen, is positief gereageerd vanuit verschillende 
onderwijsinstellingen. In dit programma trekken 
studenten samen op in de zoektocht naar zinge-
ving door verschillende religieuze en filosofische 
stromingen te onderzoeken en te bevragen, waar-
onder ook de christelijke levensbeschouwing. 

Op donderdag 7 oktober 2021 vond een eerste 
rondetafelgesprek ‘Studentenwelzijn en 
Zingeving’  plaats. Verschillende experts 
schoven aan, waaronder Hans Alma, hoogleraar 
psychologie en zingeving, Jolien Dopmeijer, 
onderzoeker bij het Trimbos Instituut en Hans 
Schilderman, hoogleraar religie en zorg. De 
aanwezige ervaringsdeskundigen waren zowel 
christelijk als niet-christelijk. Wat ons verbond 
was de overtuiging dat er veel meer aandacht 
moet komen voor de invloed van zingeving 
op de mentale gezondheid van studenten. Op 
donderdag 19 mei vond een vervolggesprek 
plaat, hierbij waren experts aanwezig van de drie 
universiteiten waar het programma reeds draait: 
Yale, Sheffield en Baylor.

Er is een besef in onderwijsland dat er een 
zingevingscrisis is onder studenten en daarmee 
draagvlak voor een dergelijk Life Wort Living-
programma. Met steun van particulieren en 
fondsen hopen wij dit in 2022/2023 te realiseren 
op de eerste onderwijsinstellingen. 

Verdiepingsprogramma De Grote Vragen 
Naast de plannen voor dit onderwijsprogramma, 
zijn we in het voorjaar van 2022 gestart met een 
pilot van verdiepingsprogramma ‘Hier wil ik voor 
leven’  . Dit programma van De Grote Vragen, 
dat een vergelijkbare opzet en visie heeft als 
het ‘Life Worth Living’-programma, is bedoeld 
voor een brede groep hoogopgeleide twintigers. 
Ook jongvolwassenen die niet (meer) studeren 
kunnen hieraan meedoen. Voor deze pilot 
meldden zich 15 deelnemers aan. De deelnemers 
kijken zeer positief terug op het programma blijkt 
uit de evaluatie, ze beoordeelden het traject met 
een ruime 8,5. 

Draagvlak voor Life Worth 
Living-programma 

Vanwege het succes en de goede waar-
dering van de pilot, willen we in het najaar 
van 2022 weer een verdiepingstraject 
starten. Er is financiële steun nodig om dit 
traject de verbeteren en te verduurzamen. 
Gaat het mentale welzijn, gerelateerd aan 
zingevingsvragen, van twintigers u aan het 
hart? Een donatie is zeer welkom . 

‘’Ik denk dat dit het 
belangrijkste is dat ik heb 
geleerd: dat je vooral door 

levenservaring wijzer wordt. 
Ik hoef niet nu al exact te 

weten hoe het leven in 
elkaar steekt. Zoals in de 
Bijbel staat: zoekt en gij  

zult vinden!’’

Anne Jan

deelnemer verdiepingstraject 
‘Hier wil ik voor leven’

1110

https://forumc.nl/uncategorized/verslag-rondetafelgesprek-studentenwelzijn-zingeving/
https://forumc.nl/uncategorized/verslag-rondetafelgesprek-studentenwelzijn-zingeving/
https://forumc.nl/uncategorized/verslag-rondetafelgesprek-studentenwelzijn-zingeving/
https://degrotevragen.nl/volg-het-traject-hier-wil-ik-voor-leven/
https://degrotevragen.nl/volg-het-traject-hier-wil-ik-voor-leven/
https://degrotevragen.nl/volg-het-traject-hier-wil-ik-voor-leven/
https://degrotevragen.nl/volg-het-traject-hier-wil-ik-voor-leven/
https://forumc.nl/doneren/
https://forumc.nl/doneren/
https://forumc.nl/doneren/


Postadres: 
Postbus 820
3900 AV Veenendaal

Telefoon  (030) 294 28 00
E-mail  info@forumc.nl
IBAN NL 74 RABO 0153 471 735

Adreswijzigingen kunt u aan ons 
doorgeven via info@forumc.nl Onderdeel van IFES

www.forumc.nl  

http://www.forumc.nl

