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// WOORD VOORAF

VOORWOORD

HIERBIJ ONTVANGT U EEN NIEUWE EN VERNIEUWDE
NIEUWSBRIEF. DE EERSTE GEZAMENLIJKE NIEUWSBRIEF
VAN DE STICHTING ‘KAMPEN – AIX’ EN DE STICHTING
‘VRIENDEN VAN AIX’.
Zoals in de nieuwsbrief van mei van laatstgenoemde stichting al werd
aangekondigd zullen beide stichtingen per 1 januari 2020 samengaan en
verder gaan onder de naam ‘Samen voor Aix’. Aan dit besluit zijn zorgvuldige overwegingen voorafgegaan. Gezien het feit dat beide stichtingen
dezelfde grondslag en hetzelfde doel hebben en er al jaren een goede en
vruchtbare samenwerking is, hebben we unaniem dit besluit genomen. Het
zal naar onze overtuiging ook het contact met en de steun aan de faculteit
ten goede komen. In deze nieuwbrief leest u o.a. over het in september
gehouden start- en bezinningsweekend van de Faculté Jean Calvin. Ook
vindt u een verslag van beide penningmeesters. Om goed op de hoogte te
blijven van de faculteit verwijzen we u naar de vernieuwde website: www.
facultejeancalvin.com. Het is mogelijk dat u de nieuwsbrief dit keer dubbel
ontvangt, omdat hij ook bijgesloten is bij uw kerkelijk blad. We verspreiden deze nieuwsbrief op grotere schaal om bekendheid te geven aan de
samenvoeging van beide stichtingen. Er is ook een nieuw bestuur. Veel
van de u bekende namen treft u daarin aan. Zelf heb ik in goed overleg
besloten om niet in het nieuwe bestuur plaats te nemen. Wel blijf ik als
voorzitter betrokken bij het Frans Beraad. Nog één keer wil ik van de gelegenheid gebruik maken om u op te roepen de kerk in Frankrijk, het werk
van de faculteit in Aix-en-Provence, haar docenten, bestuur en studenten
op te dragen in uw gebed en, zo mogelijk, financieel te steunen. We zijn
verheugd te mogen horen en zien dat de Koning van de kerk ook in dit land
en in de Franstalige wereld met Zijn werk doorgaat en dat het werk van de
faculteit tot zegen mag zijn, Zijn Koninkrijk hierdoor wordt uitgebreid.

// UW STEUN

VOOR FACULTEIT
JEAN CALVIN
BLIJFT VAN
GROTE WAARDE!

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van ‘Vrienden van Aix’,
ds. Frans Hoek

// RETRAITE VOOR DOCENTEN EN STUDENTEN VAN DE FACULTEIT JEAN CALVIN
DE RETRAITE DIE HALF SEPTEMBER PLAATSVOND IN
HET CHRISTELIJKE CENTRUM « EAU VIVE » (LEVEND
WATER), IS VOOR ONS ALLEMAAL EEN GELEGENHEID
GEWEEST OM ONS TE LATEN INSPIREREN, IN EEN
VREEDZAME OMGEVING, EN OM KENNIS TE MAKEN MET
DE NIEUWE EERSTEJAARS STUDENTEN.

Joël Da Costa

De spreker van de dag, emeritus predikant Paul-Aimé
Landes, die al meer dan 40 jaar als predikant in de
Cévennen werkt, maakte deel uit van de eerste lichting
studenten van de Faculteit Jean Calvin in de jaren
70. Het was mooi om je zo bewust te worden van de
continuïteit van de faculteit!
Het thema van onze ontmoeting was de beoefening
van de kerkelijke tucht. Paul-Aimé Landes vergeleek
de kerkelijke tucht met een scalpel, een krachtig

instrument, dat als het op de goede manier gebruikt
wordt, genezend werkt. Maar wordt het verkeerd
gebruikt, dan kan de scalpel dodelijk zijn. Dominee
Landes sprak met ons over het belang van geheimhoudingsplicht en waarschuwde voor de schadelijke
invloed van geroddel. Tot slot bemoedigde hij ons en
gaf hij praktische adviezen en concrete voorbeelden
uit zijn jarenlange ervaring, bijvoorbeeld over het
belang van bescheidenheid, integriteit, discreet zijn,
gastvrijheid, pastorale bezoeken en was er gelegenheid om te ontdekken welke ontwikkeling het ambt van
predikant in 40 jaar heeft doorgemaakt. In deze tijd
van korte termijn denken en bruisend activisme was
het bijzonder interessant en leerzaam om stil te staan
en te luisteren naar deze oude wijze herder…
Joël Da Costa, tweedejaars student bachelor

// EEN INTERKERKELIJKE AVOND 		

// VAN DE VOORZITTER

VOOR ‘DE FACULTÉ JEAN CALVIN’

AFGELOPEN PERIODE IS INTENSIEF OVERLEG
GEPLEEGD DOOR DE AFGEVAARDIGDEN VAN
BEIDE STICHTINGEN. DE SFEER WAS HARMONIEUS EN GOED, WE WERDEN GEDREVEN
DOOR HETZELFDE DOEL: SAMEN VOOR AIX.

FRANSE AVOND

Graag willen wij samen onze Nederlandse schouders zetten onder
het werk dat aan de Faculteit
Jean Calvin wordt geleverd
door docenten en studenten. De betrokkenheid op
het theologisch onderwijs
is groot en we merken aan
elkaar dat we hart hebben
voor de ondersteuning van
evangelisatie, kerkplanting en
Janine Schaap
kerkelijke opbouw in Frankrijk.
bedankt Gert Kwakkel
Hopelijk kunnen we de krachten
in Nederland zo bundelen dat we trouw kunnen blijven
in geestelijke en financiële ondersteuning. Voor de zomer hebben we afscheid genomen van prof dr Kwakkel.
Al langere tijd had hij aangegeven dat hij een dubbelrol
van docentschap in Aix en lidmaatschap van het comité
niet zo gelukkig vond. Hij heeft vanaf de oprichting zijn
hartelijke bijdrage geleverd aan het werk, eerst als secretaris, later als voorzitter. Wij zijn hem dankbaar voor
zijn werkzaamheden en wensen hem Gods onmisbare
zegen bij zijn onderwijs zowel in Aix als in Kampen.

‘Or, soit loué l’Éternel/ De son sainct lieu supernel. ’Dit
zijn de eerste regels van Psalm 150 berijmd door de
dichter en theoloog Théodore de Bèze. ‘Laett nu Godt
gheprezen sijn/ In syn heylighdom seer fyn’ maakte
Petrus Dathenus er in het Nederlands van. De Franse
psalmen vormen de bakermat van onze kerkzang.

Cordialement, Ds. Egbert Brink

Oud-student JC, Gastdocent JC praktische
theologie en catechetiek

// STEUN AAN JOËL DA COSTA
IN DE ACTIEKRANT AIX VAN APRIL 2019 WAS DE MOGELIJKHEID GEBODEN EEN
GIFT VOOR DE FJC SPECIAAL TE BESTEMMEN VOOR STEUN AAN DE HULPBEHOEVENDE STUDENT JOËL DA COSTA. DIT HEEFT €3000,- OPGEBRACHT.
IN OVERLEG MET DE AFET ( DE ASSOCIATION POUR LE FINANCEMENT DES
ÉTUDES DE THÉOLOGIE), WAARVOOR DOCENT JEAN PHILIPPE BRU ALS CONTACTPERSOON FUNGEERT, IS BESLOTEN IN JULI 2019 €1500,- OVER TE MAKEN
AAN DIT STEUNFONDS TEN BEHOEVE VAN DE STUDIE VAN JOËL DA COSTA.
JULI 2020 VOLGT DE REST VAN HET BEDRAG. JOËL WAS GERAAKT DOOR
DEZE HULP VAN NEDERLANDSE BROEDERS EN ZUSTERS DIE HIJ NIET EENS
PERSOONLIJK KENT. HIJ BEDANKT DE GEVERS HARTELIJK .
Op 5 oktober is de administratief directeur van de FJC
in het huwelijk getreden met
het hoofd administratie. U ziet
met de klok mee: Pierre en
Danielle Berthoud, Paul Wells,
het bruidspaar Aguy Khayiguian
en Kim Tran en Allison Wells.

Dit toonde Dr. Jaco van der Knijff overtuigend aan in
zijn interactieve lezing op de Franse avond. Het publiek
mocht zich ook roeren in het meezingen van de
psalmen in verschillende berijmingen.
Franse avond, wat is dat? Het is een interkerkelijke bijeenkomst die ieder jaar in september wordt gehouden.
Het programma bestaat uit muziek, samenzang, meditatie en een korte lezing. Na afloop is er altijd koffie
en taart, maar natuurlijk ook stokbrood, wijn en kaas.
Het doel van deze avond is het moreel en financieel
steunen van de Faculteit Jean Calvin. Ook willen we
mensen laten delen in de eeuwenlange verbondenheid
met de Franse kerk. Tien jaar geleden is Hennie
Brouwer begonnen met het organiseren van deze
avond. Later heeft Esther Karels zich bij haar aangesloten. We deden dat onder de paraplu van de stichting
‘Lux in tenebris’. Deze stichting is opgeheven en we
zijn blij dat we onderdak hebben gekregen bij de nieuwe stichting ‘Samen voor Aix’. De afgelopen keer waren
we bijeen in de Wilhelminakerk van Beemte-Broekland.
Een jeugdprojectkoor uit Apeldoorn zong een aantal
mooie liederen. Het gezin Brouwer uit Gouda trakteerde het publiek op een kwartet uit ‘Die Tafelmusik’ van
Telemann. Ds. D. S. Dreschler (GKV Heemse) mediteerde over Psalm 37. ‘Wentel je weg op de Heere’ staat
er in die Psalm. Dat woord ‘wentelen’ geeft aan dat er
inspanning nodig is, het gaat niet vanzelf.
‘Ik ken Frans niet, en Frans kent mij niet’, zei een bezoeker na afloop. Om er in één adem aan toe te voegen:

‘Maar ik vond het wel een hele fijne avond’. Dus je hoeft
niet speciaal wat met Frankrijk te hebben om deze
avond te waarderen. De opbrengst bedroeg € 1392,25,
een mooi resultaat! Komt u volgend jaar ook? Au revoir!
Esther Karels –Boonzaajer

VAN DE PENNINGMEESTERS
EEN BELANGRIJK DOEL VAN HET SAMENGAAN IS HET BUNDELEN
VAN KRACHTEN. HIERDOOR KUNNEN WE KOSTEN BESPAREN EN
DAARDOOR EEN GROTERE BIJDRAGE LEVEREN AAN DE FACULTÉ
JEAN CALVIN IN AIX-EN-PROVENCE. GEZAMENLIJK KUNNEN WE
MEER DAN TWEE AFZONDERLIJKE STICHTINGEN, 1 + 1 > 2! BREDE
ONDERSTEUNING BLIJFT BELANGRIJK! DIT WILLEN WE ONDER
ANDERE BEREIKEN DOOR:

>>
>>
>>
>>

Kerken vragen voor plaatsing op het collecte-rooster.
Christenen persoonlijk vragen of dit misschien een doel is waar
ze aan bij willen dragen.
Het aantal sponsoren uitbreiden.
Nieuwsbrief breed verspreiden onder de leden van de diverse 		
kerkgenootschappen en (sociale) media

STICHTING SAMEN VOOR AIX
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// SECRETARIAAT:
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Een goede theologische opleiding is van belang voor de gemeenten
in Frankrijk en in Franstalige gebieden. Dit werkt door in levens van
mensen die mede hierdoor, figuurlijk maar ook letterlijk leren te
dienen en te delen. Veel Nederlanders gaan op vakantie naar Frankrijk. Hebt u oog voor de geestelijke nood in dat land? Hebt u al eens
ervaren hoe welkom u bent in een lokale kerkdienst, ook als er een
taalbarrière is? En weet u hoe bemoedigend dat is voor uw broeders
en zusters? Die kleine gemeenten komen zelf nauwelijks rond en

E

N

V O O

R

Per januari 2020 bundelen de Stichting Kampen-Aix-en-Provence en
de Stichting Vrienden van Aix hun krachten onder de naam: Stichting
Samen voor Aix. Deze heeft als doel: inhoudelijke, praktische en financiële ondersteuning en versterking van het gereformeerde theologischeonderwijs aan de Faculté Jean Calvin te Aix-en-Provence (FJC),
Frankrijk en het onderhouden en versterken van de wederzijdse contacten tussen het Nederlandse en Franse protestantisme.
De stichting staat garant voor de financiering van een van de docenten
van de FJC. Op dit moment is dat de post van de docent ethiek en kerkgeschiedenis Michel Johner. Dit kost €65.000,-per jaar (inclusief de sociale lasten). Daarnaast steunt zij jaarlijks de algemene kas van de FJC.

// Bestuur:
>> Egbert Brink, Waddinxveen (voorzitter)
>> Janine Schaap-Hoetmer (secretaris), Hoefblad 6, 8265 GM

>>
>>
>>
>>
>>

Kampen, T 038-3327927, E secretaris@kampen-aixenprovence.nl
of j.d.schaap@hetnet.nl
Martine Burggraaf-van Dam, Harmelen
Rob Dröge (penningmeester), Waddinxveen,
E penningmeester@kampen-aixenprovence.nl
Leen van Wingerden, Hardinxveld–Giessendam (2e penningmeester)
Marinus de Jong, Amsterdam
Corine Sluimers, Barendrecht

Als voortzetting van de oude stichtingen blijft Stichting Samen voor Aix
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat zij door
de belastingdienst wordt gezien als kerkelijke, levensbeschouwelijke,
charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende
instelling. Door deze aanmerking zijn uw giften voor de Stichting fiscaal

kunnen onmogelijk met elkaar een theologische opleiding betalen.
Ook Nederlandse studenten zijn hartelijk welkom voor een studie in
Aix! Helpt u mee met een eenmalige of (natuurlijk liever) periodieke
financiële bijdrage? Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen
voor informatie. U kunt hierbij denken aan een periodieke gift en het
opnemen van Samen voor Aix in uw testament.

Doe mee – Samen voor Aix!
Giften tot eind 2019 zijn welkom op de volgende rekeningen:
NL04 INGB 0003 4906 87 t.n.v. Stichting Kampen-Aix
NL43 INGB 0003 7040 64 t.n.v. Stichting Vrienden van Aix
Met ingang van januari 2020 gebruiken we één rekeningnummer:
NL04 INGB 0003 4906 87 t.n.v. Stichting Samen voor Aix
Belangrijk: als u een gift overmaakt en onze Nieuwsbrief wilt
blijven ontvangen, vermeld dan uw adres in de omschrijving
bij uw betaling! Maar ook zonder gift kunt u die aanvragen –
uw belangstelling en gebed zijn net zo goed nodig.
Rob Dröge, Leen van Wingerden

aftrekbaar voor de aangifte inkomstenbelasting binnen de daarvoor
geldende regels. Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u zich richten
tot de penningmeester.
Giften tot eind 2019 zijn welkom op de volgende rekeningen:
>> NL04 INGB 0003 4906 87 t.n.v. Stichting Kampen-Aix
>> NL43 INGB 0003 7040 64 t.n.v. Stichting Vrienden van Aix
Met ingang van januari 2020 gebruiken we één rekeningnummer:

>> NL04 INGB 0003 4906 87 t.n.v. Stichting Samen voor Aix

// Comité van aanbeveling:
>> Dr. ir. J. van der Graaf, oud-voorzitter van het Frans beraad,
oud-secretaris van de Gereformeerde Bond in de PKN

>> Prof. dr. H.G.L. Peels, hoogleraar Oude Testament aan de
Theologische Universiteit in Apeldoorn.

>> Prof. dr. G. Kwakkel, hoogleraar Oude Testament aan de
>>
>>

Theologische Universiteit Kampen en aan de Faculté Jean Calvin
in Aix-en-Provence
Mr. C.G. van der Staaij, voorzitter Tweede Kamerfractie van de SGP
Drs. G.J.M. Segers, voorzitter Tweede Kamerfractie van de
ChristenUnie

Adres FJC: 33, Avenue Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence,
T 0033 442261355 ; E academie@facultejeancalvin.com
Informatie over de FJC is te vinden op de Frans- en
Engelstalige website: www.facultejeancalvin.com
Vanaf 1 januari 2020 is de website van de stichting Samen voor Aix :
www.samenvooraix.nl

// Redactie van deze krant:

Janine Schaap-Hoetmer en Martine Burggraaf –van Dam
Adres van de secretaris van de stichting:
Hoefblad 6, 8265 GM Kampen.

