
Stad 13Woensdag 12 juni 2019

GRONINGEN De gelovige

Rachel durfde direct al heel

kwetsbaar voor haar overtui-

ging uit te komen. dat inspi-

reert haar docent Ingeborg,

die graag studenten ziet

worden wie ze zijn.

,,Haar christelijke naam viel

me gelijk al op. En toen ik

haar zag, dacht ik: ze lijkt

precies op de Rachel uit de

Bijbel. Lang donker haar, een

knap gezichtje. Een mooie

meid.

Tijdens het voorstelrondje

van mijn allereerste coachuur

met de klas van Rachel, vroeg

ik ieder-een een liedje met

een persoonlijke betekenis te

laten luisteren. Om zo elkaar

direct goed te leren kennen.

Ikzelf beet het spits af met

een klassiek stuk van 14

minuten. Een lied wat mij

altijd weet te raken. Ook voor

de klas stonden de tranen in

mijn ogen.”

,,Toen was het de beurt aan

Rachel. ‘Before I bring my

need, I will bring my heart.

And seek You’, klonk er uit de

luidsprekers. De klas luister-

de aandachtig en las de song-

tekst mee. Muisstil was het.

Toen het lied was afgelopen,

bleef ik zelf ook stil. Het

enige wat ik dacht was: wat

bijzonder, Rachel.”

Krachtig kwetsbaar

,,Rachel begon te vertellen:

‘Een aantal van jullie zullen

het wel weten, maar ik ben

overtuigd christen. Ik wil

mijn leven graag leiden zoals

in dit nummer.’ Ik voelde een

ongelooflijke bewon-dering

voor haar. Zo jong al zo sterk

uit durven te komen voor

waar ze in gelooft. En dat in

een nieuwe klas, met studen-

ten die ze amper kent. Heel

kwetsbaar en krachtig tege-

lijk.”

,,Toen ik zelf net zo oud was

als Rachel, hield ik mijn

geloof voor mezelf. Ik ging

veel op stap, vond het niet zo

belangrijk om dit deel van

mij te delen. Rachel had voor

mij destijds een mooi voor-

beeld kunnen zijn.”

,,Rachel liet zich in het twee-

de studiejaar dopen. Tijdens

het feliciteren zag ze pas dat

ik was ge-komen. Een bijzon-

der moment was dat. Ik ben

graag aanwezig bij dit soort

levensmomenten, om te laten

zien dat ik volledig achter

mijn studenten sta.”

Levensmomenten

,,Hoewel ik zelf ook christe-

lijk ben, is dat niet hetgeen

waarom ik Rachels getuigenis

voor de klas zo bewonderde.

Ik vind het prachtig om te

zien dat mijn studenten zich

niet alleen ontwikkelen tot

beroepskracht, maar ook als

de persoon die ze willen zijn -

wat voor keuze dat ook is. Dat

blijft ook mij inspireren om

te durven zijn wie ik ben.

Rachel loopt nu stage op de

afdelingen brandwonden en

plastische chirurgie in het

ziekenhuis. Ze is ook een

echte witte jassen-zuster.

Rachel gaat voor kwaliteit en

professionaliteit, kan goed

overweg met de dynamiek

binnen een ziekenhuis, kan

productie draaien.”

,,Ook in haar vak zoekt ze de

verdieping en heeft ze oog

voor de ander. Zoals ze altijd

oprecht wil weten hoe het

met míj gaat, zo heeft ze ook

altijd een luisterend oor voor

de patiënt. Ik geloof er heilig

in dat Rachel in juli met vlag

en wimpel zal slagen. En ze

gaat nog grote stappen in de

ver-pleegkunde zetten. Dat

weet ik zeker. Net zoals ik

zeker weet dat Rachel altijd

in mijn gedachten zal blijven

- en met haar veel andere

bijzondere studenten.”

Die ene student:

Rachel

In Die ene student vertellen docenten van het Alfa-college
over studentendie hen zijn bijge-bleven, henhebbengeraakt
of hun kijk op het vak hebben veranderd.
Dit keer docent Verpleegkunde IngeborgMeijer (44) over stu-
dent Rachel (22).

Docent Verpleegkunde Ingeborg Meijeren student Rachel Foto: Stef Steneker

GRONINGEN Decathlon

opende onlangs haar zeven-

tiende vestiging op Sontplein

5 in Groningen. De nieuwe

winkel heeft een winkelop-

pervlak van 4400 vierkante

meter en biedt ruimte aan

sportartikelen voor meer dan

65 sporten. Decathlon produ-

ceert en verkoopt sportartike-

len en merken (zowel eigen

huismerken) - zogenaamde

passiemerken als Quechua,

Kalenji, B’Twin en Kipsta - als

andere internationale mer-

ken. De winkel biedt werk

aan 57 mensen, in leeftijd

variërend van 16 tot 50 jaar.

Alle medewerkers zijn aange-

steld vanwege hun passie

voor sport en sporten.

Winkeldirecteur Emma Kui-

pers is zeer blij met de nieu-

we vestiging. ,,We misten in

deze stad gewoon een echte

Decathlon winkel.", zegt zij.

,,Ik kan het weten want ik

ben hier geboren en getogen.

Als ik zie dat we ver voor de

opening al een tiental maat-

schappelijke- en sportpart-

ners aan boord hadden om

Groningers nog meer aan het

sporten en bewegen te krij-

gen, dan weet ik dat we met

deze winkel echt het verschil

kunnen maken om sport

toegankelijk te maken. Want

we willen ook samen sporten

met de Groningers en veel op

dat gebied organiseren.”

’Samen sporten met Groningers’

GRONINGEN De Meeuwer-

derweg is zaterdag 15 juni het

decor van Jaarmarkt Ooster-

poort.

Een festiviteit voor alle Stad-

jers. En een reünie voor oud-

Oosterpoorters. ,,Op de jaar-

markt zie ik allemaal beken-

de gezichten van vroeger”,

vertelt Rienk Weening, voor-

zitter van de winkeliersver-

eniging die de jaarmarkt

organiseert. ,,Ook van men-

sen die al jaren ergens anders

wonen.” Op de Meeuwerder-

weg is een uitgebreide brade-

rie en rommelmarkt. Daar-

naast klinkt er livemuziek.

Een shantykoor, maar ook De

JazzFanfare laat van zich

horen. Verder stands met

eten en drinken en duurzame

koopwaar. Van 10.00 tot

17.00 uur. ■

Jaarmarkt Oosterpoort gaat los

Jaarmarkt Oosterpoort

www.vesteda.com

Thuis inGroningen!

Ruime

en moderne

appartementen

TE HUUR!


