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VAN DE VOORZITTER
Van tijd tot tijd doet de Faculteit
Jean Calvin een uitspraak en
mengt zich daarmee in het publieke debat. Het laatste publieke
schrijven gaat over PMA, Procréation Medicalement Assistée
(medische hulp bij voortplanting).
De wetgeving in Frankrijk wordt
eind van dit jaar en begin volgend
jaar hierover mogelijk bijgesteld
of verruimd. De discussie is of ook
homoseksuele stellen of alleen
gaande vrouwen (ook via draagmoederschap) vrijuit gebruik mogen
maken van medische ondersteuning. De raad van hoogleraren
geeft een verklaring af waarmee hij
een protestantse of evangelische
kijk wil presenteren. Opmerkelijk
in de stellingname van de raad is
dat deze vanuit Gods Woord een
beroep doet op het recht van het
kind. Kinderen hebben recht op het
kennen van de waarheid omtrent
hun biologische origine en ook op
het hebben van twee biologische
ouders. Volgens de verklaring zouden aanvragen van PMA in grote
zorgvuldigheid en met terughou-

dendheid moeten worden behandeld. Daarbij klinkt de echo door
van Gods Woord waarin het recht

Voorjaar 2018
Bovenstaande is een goed voorbeeld
waar de faculteit in Aix voor staat. Niet
jezelf terugtrekken uit de maatschappij
en je laten terugduwen in een klein
hoekje, maar duidelijk je stem op een
evenwichtige en doordachte wijze la-

Rector Michel Johner tijdens de opening van het academisch jaar

van de meest kwetsbaren, de kinderen die geboren worden, moet
worden gehoord.

ten horen. Vooral als het gaat over het
door God gegeven leven en menselijk
ingrijpen.

Deze ethische kwestie ligt gevoelig
in Frankrijk, zoals in meer Europese
landen. Dat de Faculteit zich in het
publieke debat mengt, laat zien dat
zij niet terugdeinst voor stellingname
bij ingrijpende kwesties. Op zijn
minst wil zij daarmee van dienst zijn
in de meningsvorming en bereiken
dat wordt nagedacht over de diepste
gevolgen voor kinderen en ouderschap.

De laatste zin uit de verklaring wijst
op een moedige politiek die het
opneemt voor de zwakken en de
kleinen. Het getuigt van moed om
publieke uitspraken te doen die
vrijwel zeker weerstand oproepen.
Daarin is deze faculteit typisch
protestants in de volle zin van het
woord en verdient zij onze steun.

Docenten en onderwijsondersteunend personeel van de FJC

Egbert Brink

Het koor van de
FJC komt naar
Nederland van
19-23 april 2018

Wie zijn die studenten?
Wie zijn de studenten die in Aix de colleges volgen?
Waar komen ze vandaan en wat zijn ze van plan?
Om u een indruk te geven vertel ik iets over een
aantal voltijdstudenten uit het eerste jaar van de
bacheloropleiding.
Sommigen hebben een duidelijke band met de
UNEPREF-kerken, waarvoor de Faculté Jean Calvin
de predikantsopleiding verzorgt. Een van hen is al in de
dertig. Zijn opa was een bekend predikant. Zelf werkte
hij tot voor kort bij een bibliotheek in Parijs, maar hij
raakte er steeds meer van overtuigd dat zijn roeping in
het predikantschap ligt. Een ander is heel jong, net van
het VWO. Ook hij kent de theologie van huis uit, want
zijn vader is docent aan de FJC. Voordat hij student
werd, zagen we hem al zo nu en dan bij openbare
lezingen en congressen. Een geboren theoloog, zou je
haast zeggen.

Paul Giraud, dirigent van het koor en
penningmeester van de FJC

Van 19-23 april hoopt het koor
van de Faculté Jean Calvin naar
Nederland te komen. Dit koor, dat
in 1976, twee jaar na het ontstaan
van deze gereformeerde theologische opleiding in Aix-en-Provence
door Gérald en Eléonore Boyer
is opgericht, blijkt een uitstekende ambassadeur van de Faculté
Jean Calvin te zijn. Door middel
van zang en muziek getuigen
studenten en andere medewerkers
van de FJC van hun geloof in Gods
liefde en genade en van de bevrijdende kracht van het evangelie.
De eerste twee jaar van de bachelorfase is lidmaatschap van het
koor een verplicht studieonderdeel en voor sommige studenten
hun eerste ervaring met zingen
in een koor. Zeer vormend en
verrijkend. Het koor draagt de
naam “Shema”, ontleend aan de
Hebreeuwse tekst van Deuteronomium 6:4: ‘Sjema Israël’, ‘Luister Israël, de HEER onze God,
de HEER is de enige!’ Het repertoire bestaat uit oude Geneefse
psalmen, Franse geestelijke liederen
uit latere eeuwen, maar ook gospels, Franse en Engelse opwekkingsliederen worden ten gehore gebracht. Een van de lijfliederen van
het koor is: ‘Habitants de toute
la terre’.
Dit jaar telt het koor 27 leden,
voornamelijk maar niet uitsluitend
studenten. Ook is er een pianist.
De huidige dirigent, Paul Giraud,

is tevens de penningmeester van
de Faculté Jean Calvin. Jaarlijks
geeft het koor enkele concerten in
de kersttijd en in april of mei. Ook
verleent het zijn medewerking aan
hoogtijdagen op de Faculté Jean
Calvin, zoals de opening van het
academisch jaar, de buluitreiking
aan het eind van het seizoen, of
jubileumfestiviteiten.
Onder leiding van de eerdere dirigenten, Gérald Boyer, Jean Claude
Thienpont en Noro Andianalizah,
is het koor in het verleden al vier
keer in Nederland geweest; de laatste keer is alweer elf jaar geleden.
Voor veel van de huidige studentkoorleden wordt dit tournee de eerste
kennismaking met Nederland, de
Nederlandse samenleving, Nederlandse gastgezinnen, het Greijdanus
college, de Theologische Universiteit
in Kampen, Nederlandse protestantse
kerken in Kampen, Oud-Beijerland
en gereformeerde kerkdiensten en
niet het minst met Nederlandse
broeders en zusters die de Faculté
Jean Calvin een warm hart toedragen.
Er staan twee concerten op het
programma en verder verleent het
koor zijn medewerking aan twee
erediensten.

•	
Vrijdag 20 april,
	Kampen 20.00 uur
in de Burgwalkerk,
	Burgwal 60, 8261 EP
	
met medewerking van het
Greijdanus Schoolkoor uit Zwolle
en de Cantorij van de TU Kampen (een van de zusterfaculteiten
van de FJC). LPB media verzorgt
een opname van dit concert dat
live, en later, te zien is via de site
beleefmee.nl.
•	
Zaterdag 21 april, Oud Beijer
land, 19.45 uur in de Hervormde
Dorpskerk,
	Kerkstraat 57, 3262 PG
(onder auspiciën van de
Stichting Vrienden van Aix).
Voor beide concerten geldt:
toegang gratis, collecte ten bate van
de Faculté Jean Calvin.
•	
Zondag 22 april, 10.00 uur
Utrecht, kerkdienst in de
Rehobothkerk,
Briljantlaan 6, 3523 CE
•	
Zondag 22 april, 16.30 uur
Waddinxveen, kerkdienst in
de Kruiskerk,
Passage 11, 2741 HB
U bent van harte welkom bij deze
concerten en deze kerkdiensten,
of zoals dat in het Frans op de
poster staat: Soyez les bienvenus !
Janine Schaap-Hoetmer, secretaris

Twee andere studenten zijn eveneens via UNEPREFgemeenten in Aix terechtgekomen. Een van hen komt
uit het hoge noorden, uit Lille. Hij raakte geïnteresseerd
in een studie in Aix, toen hij een tijd lang in de gemeente
kerkte die door Samuel Foucachon geleid wordt, in
het hartje van Parijs. De tweede komt uit Aix. Sinds
een paar jaar zag ik hem elke zondag in onze kerk aan
de Rue de la Masse. Hij heeft een joodse achtergrond,
wat problemen oplevert met familieleden die hem zijn
bekering kwalijk nemen. Gelukkig heeft hij nieuwe
broers en zussen gevonden in de gemeente en in de
leefgemeenschap op de faculteit.
Vele protestantse of evangelische christenen in Frankrijk
zijn deels of geheel van niet-Franse afkomst. In het
eerste jaar zit bijvoorbeeld een jongeman van wie de

ouders uit Syrië gekomen
zijn. Zij zijn christenen, maar
volgens de jongeman meer
op papier dan metterdaad.
Hijzelf heeft veel geleerd
van een evangelische voorganger in de buurt van
Marseille, die in Aix gestudeerd heeft en hem enthousiast gemaakt heeft Het koor Shema met eerste
voor onze opleiding.
en tweede jaars studenten
Andere studenten zijn direct als buitenlanders herkenbaar, dat geldt bijvoorbeeld voor de enige Afrikaan
in de groep. Hij woont al lang in Frankrijk en kent de
cultuur. Verder is er een Koreaan, die al als evangelist
in Afrika werkzaam is geweest. Hij is vooral naar Aix
gekomen om zijn vaardigheid in het doorgeven van
het evangelie in het Frans te verbeteren.
Al deze studenten en nog enkele anderen zijn van plan het
hele Bachelorprogramma van drie jaar te volgen. Daarnaast zijn er vier studenten die gedurende één jaar voor
een diploma ‘christelijke vorming’ studeren. Dit zijn allemaal buitenlandse studenten: iemand uit Zuidoost-Azië,
een Braziliaanse, een Peruaan en een Nederlandse.
U ziet: het is een bont gezelschap. In Aix kun je duidelijk zien dat de Geest van God werkt als een wind
die waait waarheen Hij wil. Verschillende mensen met
diverse achtergronden, maar één in het verlangen
God beter te leren kennen en Hem met hun eigen
gaven te dienen in zijn koninkrijk.
Gert Kwakkel

Een ontmoeting met een bijzondere plek
Regelmatig brengen gasten uit Nederland een bezoek aan de Faculté
Jean Calvin in Aix-en-Provence. Soms zijn het trouwe donateurs, soms
toevallige passanten. Voor Gonnie de Vries uit Zwolle was een bezoek
aan de FJC een manier om een stageonderdeel voor haar opleiding tot
docent Frans te doen. Haar vriendin Anne-Marie Roorda uit Leiden ging
mee en samen brachten ze een uitgebreid bezoek aan de Faculteit.
Een indruk van een bezoek aan de
faculteit onder de Aixoise najaarszon. ‘Wat vooral opvalt’, vertelt
Annemarie, ‘is de ongedwongen
sfeer. Het gaat er gemoedelijk aan
toe en de sfeer is heel open. Omdat
iedereen op locatie woont ontstaat
er een soort familiegeborgenheid.
Het onderscheid tussen docenten
en studenten valt daarbij weg. Het
schooltje staat – letterlijk – in de
schaduw van de massale universiteit van Aix-en-Provence, maar je

merkt dat iedereen trots is op hun
kleine faculteit.’ Gonnie herinnert
zich hetzelfde, ’warm, kleinschalig,
gemoedelijk’, zijn de woorden die
bij haar opkomen.
‘Hier komen christenen van over
de hele wereld samen om Jezus te
zoeken’ – Annemarie Roorda

Directeur Kim Tran ontvangt met zijn
collega Aguy Khayiguian Gonnie
en Annemarie in zijn kantoor op

De kapel van de FJC

de onderste laag van het door platanen omgeven wooncomplex op
de campus. Hier heeft Gonnie de
gelegenheid om haar interview
voor de opleiding te doen. Kim en
Aguy vertellen enthousiast over de
mooie en moeilijke kanten van deze

kleine protestantse theologische
hogeschool in het katholieke en
vooral seculiere Zuid-Frankrijk.
Wat Gonnie hieruit meeneemt is
vooral de opvallende toewijding
aan ‘stevige calvinistische theologie’
juist in zo’n context. ‘Vervolgens kregen we het hele terrein te zien’, gaat
Anne-Marie verder, ‘van de keuken
tot het gezellige barbecue plekje,
van het kapelletje tot de bibliotheek.
Het is echt een bijzondere plek’, vindt
Anne-Marie, ‘hier komen christenen
van over de hele wereld samen om
Jezus te zoeken. Een fantastische
plek om je horizon te verbreden.’
Natuurlijk eindigt het bezoek met
een lunch in de stad. ‘Dat is me nog
het meest bijgebleven. ’Hier voegde
ook de Nederlandse hoogleraar
Oude Testament, Gert Kwakkel zich

bij het gezelschap. Kwakkel, die ook in
het stichtingsbestuur zit, combineert
zijn docentschap aan de FJC met
het hoogleraarschap in Kampen.
‘Het gesprek over de verschillen
tussen de Franse en de Nederlandse
cultuur dat zich ontspon, was erg
vermakelijk’, lacht Anne-Marie, ‘vooral
als het over eetgewoonten gaat.’
Marinus de Jong

Ook de FJC een bezoek
brengen? Neem contact op
met de Stichting via
info@kampen-aixenprovence.nl
Een korte rondleiding of een
uitgebreide ontmoeting,
de FJC ontvangt u graag en
waardeert uw belangstelling!

vlnr Aguy, Gert, Kim, Annemarie, Gonnie

Van de penningmeester
Het financiële jaar 2017 is weer
voorbij. Met dankbaarheid kunnen
we zeggen dat we wederom aan
onze verplichtingen hebben kunnen
voldoen. Echter… afgelopen jaar
was niet makkelijk. De inkomsten
bleven fors achter ten opzichte van
2016. Dankzij onze reserves hebben
wij onze afdrachten aan de Faculté
Jean Calvin in Aix-en-Provence
kunnen overmaken. Nu ik het toch
over de reserves heb, kan ik deze
meteen even toelichten. Ik kreeg
het afgelopen jaar de vraag/opmerking: ‘Jullie hebben niet zoveel
geld nodig, want jullie hebben
genoeg in kas.’ Dat wij genoeg in kas
hebben klopt en dat is maar goed
ook, naar nu blijkt. Als stichting zijn
we verplichtingen aangegaan voor
bepaalde bedragen en voor een
bepaalde periode. Mochten de in-

komsten een jaar tegenvallen, dan
kunnen we toch aan die verplichting
blijven voldoen. Het mag niet zo zijn
dat we de faculteit financieel in de
problemen brengen. We houden
dus een reserve aan om nog
minimaal drie jaar onze bijdrage
te kunnen leveren. Mochten de
inkomsten blijven tegenvallen
dan hebben we tijd om onze
plannen bij te stellen. Gelukkig
zijn wij positief ingesteld en
rekenen ook dit jaar weer op
uw bijdrage zodat wij aan onze
verplichtingen kunnen blijven
voldoen. Voor de jaarcijfers verwijzen we u naar onze website:
www.kampen-aixenprovence.nl.
Met vriendelijke groet,
Rob Dröge

Stichting
Kampen-Aix-en-Provence
De Stichting Kampen-Aix-en-Provence
stelt zich ten doel de band tussen de
Theologische Universiteit in Kampen en de
Faculté Jean Calvin te Aix-en-Provence te
verstevigen. Op deze manier hoopt zij, ook
binnen Frankrijk, de belangstelling voor
het Franse gereformeerd protestantisme
te versterken. Zij steunt deze faculteit
jaarlijks met € 75.000 waarvan € 25.000
bestemd is voor algemene doeleinden en
€ 50.000 voor de post van één van de
docenten. Op dit moment is dat de post
van doctor Michel Johner, rector en docent
ethiek. De Stichting subsidieert incidenteel
activiteiten die binnen haar doelstelling
passen. Zo kunnen studenten die een tijd
aan de FJC willen studeren onder bepaalde
voorwaarden enige subsidie aanvragen bij
de Stichting. Zie ook de website:
www.kampen-aixenprovence.nl
Het bestuur wordt gevormd door:
E. (Egbert) Brink, Waddinxveen (voorzitter)
J.M. (Janine) Schaap-Hoetmer (secretaris),
Hoefblad 6, 8265 GM Kampen,
tel. 038-3327927,
e-mail: secretaris@kampen-aixenprovence.nl
of j.d.schaap@hetnet.nl
Rob Dröge, Roosje Voshoeve 61, 2743 HP
Waddinxveen, tel: 0182-619339, e-mail:
penningmeester@kampen-aixenprovence.nl
G. (Gert) Kwakkel, Kampen/Aix-en-Provence
J.M. (Marinus) de Jong, Utrecht
Sinds januari 2008 is de Stichting aangemerkt als 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 aftrekbaar. Indien u hierover
nog vragen heeft, kunt u zich richten tot de
penningmeester.

Giften kunnen overgemaakt worden naar

NL04 INGB 0003 4906 87

t.n.v. de Stichting Kampen-Aix-en-Provence
(RSIN 813657143).
Jaarlijks wordt de kas van de Stichting
gecontroleerd.
De Stichting staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel regio Zwolle onder
nr. 41024467. Het adres van de FJC is: 33,
Avenue Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence,
tel. 0033 442261355; e-mail:
contact@facultejeancalvin.com
Informatie over de FJC is te vinden op
de Frans- en Engelstalige website:
www.facultejeancalvin.com
Bijgevoegde acceptgiro fungeert tevens
als adresdrager.
Redactie van deze krant:
J.M Schaap-Hoetmer
Adres van de Stichting:
Hoefblad 6
8265 GM Kampen

