Campus
Aquino
Bouwen aan een
woongemeenschap
voor katholieke
studenten in
Utrecht
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Campus Aquino is een woongemeenschap voor katholieke
studenten en jongwerkenden in Utrecht; een plek voor
jonge mensen die willen groeien in geloof, karakter, studie
en werk. De campus bestaat uit huizen en appartementen
in de buurt van de Gerardus Majellakerk en de priorij van
de Broeders van Sint Jan. Het biedt een huiselijke omgeving
gebaseerd op geloof, vriendschap en vorming - sleutels voor
ieders persoonlijke groei. Met bijna 80 jonge katholieke
bewoners sinds 2010 is Campus Aquino een beproefd en
bewezen concept. In deze brochure nemen enkele bewoners
je mee op een rondgang door de gemeenschap voor mensen
die interesse hebben er deel van uit te maken, of die
haar geestelijk of financieel willen ondersteunen.

Een thuis in een drukke stad
De bewoners van Campus Aquino leven op steenworp
afstand van elkaar, de kerk en de priorij.
Een plek hebben waar je ‘s avonds thuis kunt
komen is van essentieel belang voor alle aspecten
van het leven en vormt het fundament voor per
soonlijke groei. Hier wordt samen gekookt, gebeden,
gelachen en nagedacht, en delen bewoners elkaars
vreugde en elkaars lasten. De studenten, verspreid
over enkele appartementen en huizen, komen
wekelijks samen voor een gemeenschapsavond
met vriendschap, gebed en vorming.
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Tijdens een typische
wekelijkse gemeenschaps-

De jongwerkenden doen dit maandelijks. Als het
leven een bergtocht is, is Campus Aquino een
groep bergbeklimmers die, aan elkaar gezekerd,
elkaar verder helpen.
De aanwezigheid, vriendschap, hulp, gebeden
en inzichten van anderen waar je samen mee
leeft, biedt een fundament en is een van
de beste middelen tot groei.

Voordat ik naar Utrecht en de
studentengemeenschap verhuis
de, wist ik dat ik niet alleen zou
willen wonen, maar twijfelde ik
of een gemeenschapsleven echt
iets voor mij zou zijn. Na hier
meer dan een jaar te hebben ge
woond, kan ik volmondig zeggen
dat het absoluut iets voor mij is!
Ons dagelijks leven bestaat uit
vele inside jokes, gesprekken en
gezamenlijke maaltijden. Tij
dens de gemeenschapsavonden
delen wij hoe het met ons en ons
geloof gaat en verdiepen zo de
relaties in onze groep. Hoewel
het niet altijd makkelijk is om
gelovig te zijn, biedt de gemeen
schap een plaats waar we naar

Caroline
Komt uit: Bielefeld, Duitsland
Studeert: filosofie, politicologie en economie

antwoorden kunnen zoeken en
waar we kunnen reflecteren op
de uitdagingen in ons studen
tenleven en ons geloofsleven.
Ik voel een diepe dankbaarheid
voor de vriendschappen die ik
hier maak en weet zeker dat ik
die tot ver na mijn tijd hier in
Utrecht zal behouden. Ik voel mij
hier thuis!
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avond koken, eten, delen
en leren de studenten
samen en is er altijd wel
plek voor muziek en
gezellige gesprekken.
Foto: lofprijzing met huis
genoten Emily en Marije.

Ik wilde niet alleen
wonen, maar twijfelde
of een gemeenschaps
leven iets voor mij
zou zijn

Groeien in geloof door onderwijs,
discussie en begeleiding
Het verlangen om meer te weten over het
katholieke geloof staat altijd hoog op de
prioriteitenlijst van de bewoners.
Hierin wordt de nadruk gelegd op twee methoden
die daarbij het nuttigst zijn gebleken: onderwijs en
discussie. De broeders streven ernaar het katholieke
geloof te onderwijzen door lezingen, catechese en
cursussen in de H. Gerardus Majellaparochie en de
JohannesAcademie—het vormingsinstituut van
de Broeders van Sint Jan. De bewoners van Campus
Aquino komen regelmatig samen voor discussie in
kleine groepjes om zo hun geloof te verdiepen door

Bewoners helpen regelmatig mee in anderen paro
chies in Utrecht met een Alpha Cursus of diaconale
initiatief. De jongwerkenden organiseren samen
met anderen de Katholieke Young Pro’s Utrecht,
een levende plek van ontmoeting en vorming.
Hiernaast zijn studenten en jongwerkenden vaak
op zoek naar begeleiding bij persoonlijke vragen
en bij zaken of keuzes die te maken hebben met
het geloof of met moeilijkheden in hun leven.

het delen van vragen, kennis, inzichten en teksten.
Dit is een prachtige manier om het geloof beter
te leren begrijpen en vertrouwen te kweken in het
vermogen zelf een bijdrage te kunnen leveren.

De Broeders van Sint Jan bieden spirituele begelei
ding en advies, en kunnen waar nodig helpen bij
het vinden van andere vormen van coaching
of hulp.
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De kans krijgen om jouw
gedachten te delen en
antwoorden te zoeken op
je vragen is een wezenlijk
onderdeel van groei. Het
leven met elkaar en met de
broeders schept hiertoe
ruim de gelegenheid.
Foto: Maria Teresa in gesprek
met broeder David.

Ik ben een jaar geleden naar
Utrecht verhuisd en was gefas
cineerd door de Campus Aquino
woongemeenschap. Ik verlangde
ernaar ook deze ervaring
op te doen, omdat ik zag dat het
mij zou helpen om spiritueel en
als persoon te groeien. De Broe
ders van Sint Jan zijn erg behulp
zaam geweest in mijn zoektocht
naar God en naar Zijn Kerk en ik
koester een diepe waardering
voor de manier waarop zij men
sen tot hulp zijn, in het bijzonder
de studenten- en de jongwer
kendengemeenschap. Wat ik
zeer waardeer en liefheb zijn de
mogelijkheden de H. Mis bij te
wonen. De broeders maken dit
mogelijk door ervoor te zorgen
dat er door de week voldoende
Missen worden gevierd. Samen
met de andere momenten van
gebed helpt dit de Kerk sterk en
trouw te zijn, zelfs in moeilijke
tijden. Ik heb een Hindoe-ach
tergrond en ben mijzelf aan het
voorbereiden op het doopsel
samen met andere volwassen
kandidaten. Gedurende dit pro
ces verdiep ik mij natuurlijk in de
inhoud van het katholieke geloof,
maar ook in de filosofische en
theologische grondslagen daar
van. Ik ben dankbaar dat ik dit
kan doen in een omgeving waar
ik met al mijn vragen terecht
kan. De nederigheid, ijver en
toewijding waarmee de broeders
God dienen, is voor mij persoon
lijk erg inspirerend en ik hoop en
bid dat zij hun missie met dezelf
de passie en enthousiasme voort
kunnen zetten.

Ashish
Komt uit: Calcutta, India
Werkt als: software ontwikkelaar
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Leven op Campus Aquino
helpt mij spiritueel en
als persoon te groeien

Blijvende vrienschappen ontwikkelen
Jongvolwassenen hebben het nodig om vrij te kunnen
praten over hun geloof en elkaar te helpen een leven
in Christus op te bouwen.
In de huidige tijd is het vaak lastig om over je geloof
te delen met mede-studenten of collega’s. Hoewel
dit zeker mogelijkheden creëert om te getuigen
van Christus, maakt het wel of niet hebben van
gelijkgestemde vrienden een wezenlijk verschil
in hoe je de wereld durft te benaderen. Bovendien
zijn er in onze tijd van sociale media minder kansen
mensen in het echt te ontmoeten en zo sociale
vaardigheden en de kunst van vriendschap leren.
De vriendschappen op Campus Aquino neigen
ernaar hecht en bestendig te zijn, ook wanneer
bewoners vertrekken om de volgende stap in
hun leven te zetten.
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Wonen in dezelfde
omgeving als andere jonge
katholieken tijdens enkele
vormende jaren snijdt de
bewoners niet af van de
wereld, maar stelt hen in
staat om elkaar te sterken
door echte vriendschappen.
Foto: Marije en Alexandre
bij een kennismakings
bijeenkomst aan het begin
van het jaar.

Ik was erg blij in de studentenge
meenschap te kunnen komen wo
nen toen ik aan mijn studie begon.
Het is een vriendelijke omgeving
die mij heeft geholpen de stap te
nemen mijn ouderlijk huis te verla
ten. Het werd mij ook snel duide
lijk dat dit een plek is voor hechte
vriendschappen die je behoudt tot
lang na het afronden van je studie.
Met de tijd heeft het ook geholpen
een meer volwassen en persoonlijk
geloof te ontwikkelen. In mijn jaren
aan de universiteit heb ik mij nooit
gedistantieerd van het geloof,
maar heb ik wel geworsteld met de
vraag of het echt “mijn” geloof was,
of slechts trouw aan mijn ouders.
Het antwoord vond ik niet direct
in mijn studie scheikunde maar
in het zoeken naar hoe geloof en
wetenschap hand in hand kunnen
gaan. Op zulke momenten was het
een groot geschenk om zo dicht
bij een kerk te wonen waar zoveel
mogelijkheden tot gebed (waaron
der met name, voor mij, de stille
aanbidding) en vorming zijn, waar
de broeders altijd te bereiken zijn
voor vragen, en waar ik vrienden
had die ook betrokken zijn bij het
geloof. Later leerde ik ook dat hoe
mooi het wonen in een gemeen
schap ook mag zijn, dit niet altijd
soepel gaat. Maar ook dat is een
waardevolle ervaring: het leert je
hoe je reageert op minder plezieri
ge omstandigheden, en om niet op
te geven vast te houden aan wat
echt van waarde is. Deze vaardig
heden gaan zeker van pas komen
in mijn verdere leven, bijvoorbeeld
in een huwelijk of op werk. Ik rond
op dit moment mijn masteroplei
ding af en woon in een huis met
studenten waar ik de “ervaren”
huisgenoot ben. Ik ben dankbaar
voor de kans om mijn ervaring te
delen, maar geniet ook zeker van
de lol van samenwonen met stu
denten!

Maaike
Komt uit: Amstelveen
Studeert: scheikunde
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Het werd mij snel
duidelijk dat dit een plek
is voor hechte vriend
schappen die je behoudt
tot lang na het afronden
van je studie

Een stimulerende omgeving voor studie en werk
Voor het welslagen van je studie en voor je eerste
stappen in het vinden van werk is een omgeving van
wederzijdse steun en bemoediging van grote waarde.
In je eentje kunnen afleidingen je soms teveel
worden en kan de motivatie gebrekkig zijn. Op
Campus Aquino komen studenten vaak samen voor
studiesessies in een van de grote woonkamers, of
versterken zij het begrip van hun studiestof met
onderlinge interdisciplinaire discussies! Door de
jaren heen zijn vrijwel alle faculteiten hier verte
genwoordigd geweest, wat een klimaat schept van
constante, gezonde en stimulerende uitwisseling
en vermenging van perspectieven. Ook de vak
gebieden van de jongwerkenden zijn gevarieerd,
van verpleegsters naast softwareontwikkelaars
en HR-medewerkers, tot dokters, bakkers, theo
logen, psychiaters, chemici en vertalers.
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De huizen op Campus
Aquino hebben woon
ruimtes die het mogelijk
maken gemakkelijk in
kleine groepen samen
te studeren.
Foto: een van de vele studie
sessies in een gemeen
schapshuis.

Het leven in de studentenge
meenschap heeft veel voordelen.
Naast de verrijkende vriend
schappen, de geloofsvorming
en de ruimte voor persoonlijke
groei biedt de gemeenschap
ook een stimulerende omgeving
voor studie. Onze studies nemen
het grootste deel van onze tijd
in beslag. We delen met elkaar
het plezier en het enthousias
me, maar ook de moeilijkheden
van de cursussen die wij volgen.
Dat wij dit samen kunnen doen
geeft veel motivatie, omdat je
weet dat je er nooit alleen voor
staat! Wij organiseren vaak ge
zamenlijke studiesessies waarin
wij elkaar helpen erdoorheen te
komen. Naast het studeren, dat
een centrale rol inneemt in ons
leven hier, praten wij over en
bidden wij voor goede toekomst
keuzes, masteropties of carrière
mogelijkheden. Door met elkaar
te delen wat wij aan het doen
zijn scheppen wij sterke vriend
schapsbanden. En door elkaars
perspectief aan te horen kunnen
wij dat meenemen in onze eigen
onderscheiding. De gemeen
schap helpt je dus om te ontdek
ken waartoe je bent geroepen,
met al je talenten en kwaliteiten.
Om daar een voorbeeld van te
geven: het is mij door de ge
sprekken met anderen hier en
door gebed duidelijk geworden
dat ik heel graag het onderwijs in
zou willen! Ik ervaar dit sterk als
mijn persoonlijke roeping. Kort
gezegd biedt Campus Aquino je
veel steun bij je studie, en is het
een motiverende en vormende
omgeving die sterk bijdraagt aan
een geweldige tijd aan de univer
siteit!

Maria Teresa
Komt uit: Arnhem
Studeert: Frans en Spaans
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De gemeenschap helpt
je te ontdekken waartoe
je bent geroepen,
met al je talenten en
kwaliteiten
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Zoeken naar waarheid over grote levensvragen
Een van de hoofdelementen van het charisma
van de Broeders van Sint Jan is het zoeken naar
waarheid. Dat kan de mens doen op twee vlakken:
door het geloof en door het menselijk verstand dat
ons uitnodigt onze levenservaringen te bevragen om
op die manier de mens beter te begrijpen.
Deze geesteshouding delen de broeders graag met
de jonge mensen van Campus Aquino. Of het nou
alleen is, met een boek uit de campusbibliotheek,
of in een een-op-eengesprek met een medestudent
of jongwerkende of broeder, of tijdens een groeps
discussie of sprekersavond: het is altijd een inspi

uit heden en verleden, en zo antwoorden te vinden
is een essentiële vaardigheid voor je verdere leven.
Wij proberen iedere persoon hiertoe aan te moe
digen en bieden middelen die daarbij behulpzaam
kunnen zijn. Onder andere door groepsdiscussies,
cursussen bij de JohannesAcademie, persoonlijke

rerend moment om jezelf, het leven, het geloof,
God of de wereld om je heen dieper te doorgronden.
Iedereen heeft iets bij te dragen in de zoektocht
naar waarheid. Het ontdekken van je vermogens
om na te denken, te zoeken en te leren van anderen

begeleiding en onze bibliotheek.
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De studenten van Campus
Aquino zijn verantwoordelijk voor het leiden van
de Katholieke Studenten
Utrecht en organiseren
activiteiten voor studenten
die het katholieke geloof

Ik woon met veel genoegen sinds
afgelopen zomer tegenover de
H. Gerardus Majellakerk. Dat
genoegen heeft drie redenen.
Ten eerste spoort het mij aan om
regelmatig naar de Heilige Mis
en naar de stille Eucharistische
Aanbidding te gaan—twee
dingen die naar mijn ervaring
zeer voedzaam zijn voor het
innerlijk leven. Het is erg be
hulpzaam dat dit alles 50 meter
van mijn huis beschikbaar is.
Ten tweede denk ik dat het erg
belangrijk is om onderdeel te zijn
van een geloofsgemeenschap.
Het geloof is iets dat je samen
met anderen leeft. Het sociale
contact en het delen binnen de

Kees
Komt uit: Utrecht
Werkt als: bakker

gemeenschap zijn zeer waarde
vol. Ten derde voel ik mij aange
trokken tot de spiritualiteit van
de broeders. De zoektocht naar
waarheid raakt mij en heeft mij
veel inzichten gebracht, in het
bijzonder over hoe ons verstand
door God gegeven is en ons kan
helpen de werkelijkheid steeds
dieper te begrijpen. Ik denk dat
iedereen op zoek is naar wat echt
en waar is. Door dit zoeken naar
waarheid zijn de broeders goed
in staat de vragen van mensen in
deze tijd te verstaan.
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willen ontdekken of hun
geloof willen verdiepen.
Foto: deelnemers tijdens
een Adventsretraite geor
ganiseerd door Katholieke
Studenten Utrecht en
gegeven door een van
de Zusters van Sint Jan.

Ik denk dat iedereen
op zoek is naar wat echt
en waar is

Leren te bidden en te leven met God
Het leven dichtbij een kerk en een priorij biedt dagelijks
veel mogelijkheden voor gebed. De dagelijkse Heilige Mis,
Eucharistische Aanbidding en biechtgelegenheid, en de kerk
die heel de dag open is maken het mogelijk om regelmatig
tijd met God door te brengen in gebed.
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De broeders hebben dagelijks hun gebedstijden in
de kerk en dragen zorg voor de beschikbaarheid van
de sacramenten, maar zij zijn niet de enigen die
momenten van gebed scheppen. De bewoners van
Campus Aquino organiseren regelmatig avonden
van Aanbidding met lofprijzing, en komen vaak
samen in hun woningen voor avondgebed of de
rozenkrans. Tijdens gemeenschapsavonden bidden

Gebed stemt geleidelijk het hart af op God en
maakt ons ontvankelijk voor de Heilige Geest.
Dit verandert ons leven altijd ten goede en maakt
dat wij, geleid door Jezus, steeds meer als zonen
en dochters van de Vader leven. De christelijke
levenswandel is prachtig en veeleisend; de bewo
ners zoeken ernaar om God toe te laten hun levens
te veranderen en zo de christenen van deze tijd

zij met en voor elkaar, in het bijzonder voor elkaars
gebedsintenties. Het gebed is een leerschool.
De broeders bieden hierin hulp in het leren openen
van je hart en geest voor God om zo een sterk
en constant gebedsleven op te bouwen.

te worden. Op die weg worden wij geholpen
door wederzijds voorbeeld, advies en geestelijke
begeleiding.

In de H. Gerardus Majella
kerk worden er twee tot
drie Heilige Missen per
dag opgedragen en is er

In mijn tijd op Campus Aquino
heb ik Gods liefde leren kennen
en heb ik gezien hoe die liefde
gedeeld wordt onder alle men
sen om ons heen: van een warm
“Goedemorgen!” dat ik altijd
kreeg van mijn huisgenoten tot
het bidden voor de maaltijden,
en de bijeenkomsten om te pra
ten over God, het leven, muziek
en de zorgen die ons bezighou
den, en die dikwijls eindigden in
gebed voor elkaar. De maaltijden
met de broeders, leren hoe je
met heel je hart een volgeling
van Jezus kunt worden, het
voorbeeld van de broeders en de
andere studenten en jongwer
kenden. Het wonen in een ge

Cristy
Komt uit: Veracruz, Mexico
Studeert: aardwetenschappen

loofsgemeenschap is een van de
beste manieren om Gods liefde
te ervaren! Ik zal de momenten
van lofprijzing, het leren spelen
van nieuwe instrumenten met
de hulp van mijn huisgenoten en
vrienden en de gezellige bord
spelavonden blijven koesteren.
In al deze momenten is Jezus
bij ons geweest om ons hart tot
het Zijne te brengen door gebed,
delen en plezier!
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dagelijks Aanbidding
en biechtgelegenheid.
Foto: Aanbidding in
de kerk, ‘s avonds.

Wonen in een geloofs
gemeenschap is een van
de beste manieren om
Gods liefde te ervaren

Een geest van dienstbaarheid ontwikkelen
Een van de mooiste ontdekkingen voor vele mensen
is dat ze een wezenlijke goede invloed kunnen hebben
in de levens van anderen.
Dit maken de bewoners mee door middel van
dienstbaarheid aan mensen in materiële nood, of
door te helpen bij een evenement in de parochie,
door leiderschap van de studenten- of jong
werkendenvereniging, het bezoeken van ouderen
en zieken, het steunen van een medebewoner in
moeilijke tijden, of door de tijd te nemen met of
voor iemand te bidden. Het zijn allemaal manieren
om wezenlijk bij te dragen aan het welzijn, de gene
zing of de groei van een ander. Het gemeenschaps
leven op Campus Aquino draagt duidelijk vruchten
in de werken die zij doen voor anderen en waardoor
zij getuigen van God door liefdadigheid.
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Omdat Campus Aquino
zich in de directe om
geving van de parochie
kerk en de priorij van de
broeders bevindt is er
geen gebrek aan gelegenheden tot dienstbaarheid
door vrijwilligerswerk
voor evenementen en
projecten.
Foto: Cristy en Minke
aan het koken voor een
grote groep.

Ik ben op Campus Aquino komen
wonen om dichtbij de kerk en bij
andere jonge gelovigen te kun
nen leven. Het leven dichtbij
de kerk helpt mij mijn geloof
prioriteit te geven. Ik wilde niet
dat mijn geloof een bijzaak zou
worden in mijn leven, maar wilde
juist leren hoe ik het het cen
trum kan maken van wat ik doe
en wie ik ben. Hier wonen biedt
mij veel mogelijkheden om te
groeien in mijn geloof. In Neder
land zijn er niet veel jonge katho
lieken; het gemeenschapsleven
heeft mij geholpen verantwoor
ding af te leggen over mijn geloof
en bemoediging te vinden om te
blijven praktiseren. Wij helpen
en steunen elkaar in het mooie
maar ook uitdagende leven
als hedendaagse jonge christe
nen. Het gemeenschapsleven
doet ook onze betrokkenheid bij
de Kerk groeien door elkaar te
helpen onze talenten en vaardig
heden te ontdekken. Het is een
zegen om zoveel mogelijkheden
te hebben om te helpen en te
dienen, en een kerkgemeenschap
te hebben die een platform biedt
voor zinvolle hulp aan elkaar en
aan mensen die zich tot chris
tenen wenden met hun noden.
Of het nu op mijn werk is, of met
mijn medebewoners, of bij een
activiteit in de kerk, of door een
hand uit te reiken naar mensen
die hulp komen zoeken bij de
kerk, ik vind het geweldig de mo
gelijkheid te hebben om te leven
als volgeling van Jezus, in dienst
baarheid aan anderen.

Alice
Komt uit: Utrecht, Nederland
Werkt in: personeelsbeleid
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Het is geweldig de
mogelijkheid te hebben
om te leven als een
volgeling van Jezus,
dienstbaar aan anderen

Stappen zetten richting roeping,
levenskeuzes, genezing
Voor jongvolwassenen is het maken van keuzes en het
volgen van bepaalde richtingen in het leven duidelijk van
groot belang. De tijd heeft geleerd dat Campus Aquino
een plek is die daarbij helpt.
Sommige bewoners hebben hier hun man of
vrouw leren kennen en anderen hun roeping tot
het religieuze leven of tot het priesterschap ont
dekt. Alle bewoners hebben grote stappen gezet
naar hun toekomstige levens door te ontdekken
wat hun talenten zijn, wat hen interesseert op
persoonlijk of professioneel gebied en wat hun

Dit proces brengt vaak innerlijke wonden en
worstelingen aan de oppervlakte die tijd, aandacht
en hulp vergen. Campus Aquino is een plek voor
herstel waar men naar elkaar omkijkt en er voor
elkaar is in zulke momenten. De broeders bieden
hulp aan alle bewoners in het onderscheiden van
Gods roeping in hun leven en in het nemen van

krachten en zwakheden zijn, en door zich te durven
openen voor de roepstem van God. De sfeer van
gebed, vrienschap, onderwijs en begeleiding helpt
bij het onderscheiden en maken van deze belang
rijke beslissingen.

stappen daarin. Dit doen ze door gebed, bege
leiding en, waar diepe genezing nodig is, soms
in combinatie met gepaste professionele zorg.
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De voorkamer van de priorij
van de broeders is vaak
een plek voor persoonlijke
begeleiding, vorming in
kleine groepen of gemeen
schappelijke bijeen
komsten.
Foto: Broeder John met
een kleine groep jongeren
die zich voorbereiden
om Katholiek te worden.

In de 10 jaar dat ik hier in Utrecht
op missie ben onder studenten
en jongwerkenden heb ik gezien
hoe belangrijk het is voor jonge
mensen in deze fase van hun le
ven om de mogelijkheid te heb
ben samen te komen en stappen
te zetten in het vormgeven
van hun leven. Hierin verschilt
het sterk van de missie onder
tieners. Jongvolwassenen zijn op
een moment in hun leven waarin
de keuzes die zij maken bepalend
zijn voor de rest van hun leven.
Voor die keuzes is leren, zoeken,
bidden, advies en begeleiding,
en de steun en bemoediging
van vrienden nodig. De broeders
achten het een voorrecht om dat
te kunnen bieden. Het vervult
ons met blijvende vreugde de
jonge generatie te zien groeien
in hun geloof. Meerdere bewo
ners hebben hier een roeping
tot het priesterschap of tot het
religieuze leven ontvangen, en
andere hebben hier hun weder
helft gevonden. Het is prachtig
om de Kerk op deze manier te
zien groeien en vernieuwd te zien
worden. Hoewel niet elke bewo
ner zijn specifieke roeping hier
ervaart, is het een omgeving die
de middelen biedt voor het ma
ken van een goede onderschei
ding. De studenten, jongwerken
den, broeders en parochianen
zien het ook als onderdeel van
onze missie om steun te bieden
aan wie een moeilijke tijd door
maakt. Het is ontroerend om te
zien hoe vrienden en een thuis
ons kunnen helpen om ons tot
God te keren, ons door de moei
lijkheden van dit leven kunnen
leiden en ons kunnen helpen
de genezing en groei te ontvan
gen die wij nodig hebben.

Broeder John Mary Jesus
Komt uit: Maidstone, Groot-Britannië
Priester van de Broeders van Sint Jan
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De omgeving hier biedt
middelen voor het
maken van een goede
onderscheiding

Heb je interesse om als
student of jongwerkende op
Campus Aquino te wonen?
Kunt u ons financieel helpen
om Campus Aquino uit te
breiden?
Neem dan vooral contact op!

Campus Aquino
Katholieke Studenten Utrecht
Vleutenseweg 517
3532HK, Utrecht
T 06 3418 2543
info@ksutrecht.nl
Stichting Vrienden van
de Studentenparochie
H. Thomas van Aquino
NL42 INGB 0006 2540 18
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