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SAMEN VOOR AIX
Er komt een fusie aan...! Dit kan
gemengde gevoelens oproepen.
Want meestal komt dan veel in
beweging. En het kan tot verlies
leiden. In dit geval lijkt het alleen
maar winst te betekenen. Onze
stichting Kampen-Aix heeft toenadering gezocht tot de stichting
Vrienden van Aix. En wij zijn blij
te kunnen meedelen dat we unaniem hebben kunnen besluiten
tot een fusie.
De laatste jaren werkten we al
steeds nauwer samen. Deze ondersteunende stichtingen hebben
elk hun eigen wortels en een eigen
achterban. Wij zijn meer ontstaan
vanuit de samenwerking tussen de
Theologische Universiteit Kampen
en de Faculté Jean Calvin (toen
nog de Faculté Libre de Theologie Réformée geheten), terwijl de
Vrienden van Aix meer vanuit de
reformatorische kerkelijke achterban in Nederland deze Franse
gereformeerde opleiding tot voorgangers en zo het protestantisme
in Frankrijk wilde ondersteunen.
Hoe het ook zij, we steunden precies hetzelfde doel en zien volop

mogelijkheden om de krachten te
bundelen. De fusie is nu in voorbereiding en zal met ingang van het
nieuwe jaar een feit zijn. U krijgt
hierover nog nadere informatie.
De Faculté Jean Calvin (FJC) heeft
altijd de Franstalige gebieden in
de wereld willen bedienen. Studenten uit alle delen van de wereld
komen in Aix studeren. Jaren geleden is er ook een ‘cours à distance’
(afstandsonderwijs)
ontwikkeld
voor studenten die niet in de gelegenheid zijn om voltijds in Aix te
studeren. Een complete bacheloropleiding theologie (bachelor heet
‘licence’ in het Frans) is online geplaatst, zodat de colleges thuis
kunnen worden gevolgd, inclusief
alle modules en opdrachten. Er
staat twee keer zoveel tijd voor als
voor de opleiding ‘sur place’. Dit
is een prachtige mogelijkheid om
studenten te bereiken. Dankzij connecties met een christelijke universiteit IUDI (Institut Universitaire de
Développement International) in
Kameroen is onlangs een overeenkomst getekend dat ook studenten daar gebruik kunnen maken

Moussa Bongoyok, directeur van
IUDI, met links Jean Philippe Bru en
rechts Michel Johner

van dit Franstalig afstandsonderwijs! Dit biedt heel veel mogelijkheden, omdat verschillende landen in beeld komen: Mali, Niger,
Senegal, Benin, Togo…etc. Omdat
het onderwijs van de FJC behoorlijk westers georiënteerd is wordt
door verschillende medewerkers
(tuteurs) het programma vertaald
naar de Afrikaanse context. Wij
zijn blij met deze ontwikkelingen
en zien hierin de zegen van God.
Het zorgvuldig ontwikkeld materiaal kan verspreid worden onder
een veel bredere doelgroep die tot
nu toe niet in beeld was.
Het toont eens te meer aan hoezeer uw steun blijvend nodig is,
opdat de rijpe vruchten van een
gereformeerde en evangelicale
theologie breed gedeeld kunnen
worden, ter ondersteuning van
Franstalige kerken wereldwijd!
Egbert Brink, voorzitter
Stichting Kampen-Aix-en-Provence

Met de klok mee: Leen van Wingerden, Rob Dröge, Egbert Brink, Frans Hoek,
Martine Burggraaf, Marinus de Jong

De Carrefour 2019

Speciale steun voor Joël Da Costa

Vrijdag 1 en zaterdag 2 maart
werd de jaarlijkse interdisciplinaire conferentie van de Faculté Jean
Calvin gehouden, de Carrefour
(letterlijk: het kruispunt). Dit jaar
was het thema ‘la Procréation médicalement assistée (PMA), pour
une éthique protestante évangélique?’, ofwel een protestantse Bijbelse ethiek met betrekking tot
medisch begeleide voortplanting.

door de unieke waarde van Christus‘
offer. En toen kwam de roeping om
in plaats van een master geografie,
theologie te gaan studeren Hij heeft
een paar jaar gespaard en nadat
zijn predikant uit La Rochelle een
aanbevelingsbrief had geschreven,
kon hij in september starten aan de
FJC. Hij heeft zich aangesloten bij
de UNEPREF in Aix en staat open
voor de gereformeerde theologie.
De docenten van de FJC omschrijven hem als een serieuze, hard werkende, begaafde student. Zijn roeping staat hem steeds duidelijker
voor ogen: hij wil zich wijden aan de
verbreiding van het evangelie onder moslims. Een paar jaar geleden
had hij niet kunnen denken dezelfde
levensrichting te kiezen als zijn ouders; Gods wegen zijn wonderlijk.
Joëls ouders hebben niet de middelen om zijn studie te betalen, zijn
thuisgemeente uit Châtelaillon bij
La Rochelle is maar klein in aantal
en in draagkracht en Frankrijk kent
niet, zoals Nederland, een gunstig
leenstelsel voor studenten. Joël
heeft per maand zo’n € 600,- nodig
om zijn kamerhuur op de campus
van de FJC te betalen en in zijn le-

Geen gemakkelijk onderwerp maar
wel uiterst actueel, omdat in Frankrijk net als in alle west-Europese
landen genderkwesties en gelijkstelling van homo- en heterohuwelijk, met het recht op kinderen
hot issues zijn. Naast enkele gastsprekers van buitenaf, belichtten
de FJC-docenten vanuit hun eigen
vakgebied de PMA. Uit het niveau
van de lezingen bleek dat aan de
‘Fac’ degelijke theologische reflectie over hedendaagse complexe
vraagstukken plaatsvindt.
Rector en docent ethiek Michel
Johner schetste in zijn openingslezing welke vraagstukken worden
opgeworpen door het geclaimde
recht dat ieder samenlevend paar,
of zelfs ieder individu, een ‘baby à
la carte’ zou kunnen krijgen. Johner formuleerde als belangrijkste
ethische bezwaar: het verkrijgen
van een kind buiten een liefdesrelatie. Rodrigo de Sousa, de docent
Hebreeuws en oudtestamenticus,
betoogde dat het Oude Testa-

ment geen pasklare antwoorden
biedt op hedendaagse samenlevingsvormen en manieren van
voortplanting binnen het smalle
gezin. Maar, hoewel geen eenduidige voorschriften af te leiden zijn,
biedt het Oude Testament volgens
de Sousa wel ethische principes
die ook in de huidige samenleving
van nut kunnen zijn. Tegen het hyperindividualisme zou de Bijbelse
notie van Gods verbond en daaruit
vloeiende verbondstrouw en gemeenschapszin heilzaam kunnen
werken.
De voormalige FJC-student Anthony Perrot, die bezig is met
promotieonderzoek over de Dode
Zee-rollen, beschreef in zijn lezing
de positie van een onvruchtbare vrouw in de Bijbel, die zich ‘als
dood’ voelde. Majorie Legendre,
voorgangster in een evangelische
gemeente in Parijs, participeert
in een publiek overlegorgaan en
durfde met kennis van zaken ferme

Michel Johner tijdens de Carrefour

Bij Aguy inschrijven voor de workshops

standpunten in te nemen tegen het
vermeende absolute ‘recht op een
kind’ met behulp van PMA of GPA
(Gestation Pour Autrui, draagmoederschap).
Professor Henri Blocher, emeritus
hoogleraar van de evangelische
theologische faculteit in Vaux-surSeine, plaatste het onderwerp in
het brede kader van schepping
en zondeval, de mens geschapen
naar Gods beeld, de Bijbelse verhouding man en vrouw en de gendertheologie.
Zaterdag behandelde de docent
praktische theologie Jean-Philippe Bru de pastorale begeleiding
van christelijke echtparen met een
onvervulde kinderwens met al hun
vragen en ethische dilemma’s. Michel Johner maakte een samenvattende synthese van alle lezingen,
waarna Pierre-Sovann Chauny, de
docent systematische theologie,
de geslaagde Carrefour 2019 afsloot.
Gerrit van Dijk,
medewerker van de vorig jaar opgeheven stichting Lux in tenebris
die ook de FJC steunde.

Van de penningmeester
Met dankbaarheid mogen we terugkijken op het financiële jaar
2018. Moest ik vorig jaar een fors
negatief resultaat melden, het afgelopen jaar geeft een veel gunstiger beeld. Al onze bronnen van inkomsten, giften van particulieren,
sponsoren en de bijdragen vanuit
de kerken laten een toename zien.
Een mooi resultaat en aan de verplichtingen die we zijn aangegaan
hebben we dus ook wederom kunnen voldoen. Alle gevers onze hartelijk dank!!

De kosten die het afgelopen jaar
gemaakt zijn lagen een fractie hoger. Hierdoor is het jaar afgesloten
met een klein negatief resultaat.
Zoals u elders heeft kunnen lezen,
komt er een fusie aan. Het samengaan met de stichting Vrienden
van Aix zal ook besparingen gaan
opleveren. De jaarrekening kunt u
vinden op de website.
Wij krijgen jaarlijks een groot aantal actiekranten onbestelbaar retour. Hierdoor wordt ons bereik
en wellicht de bron van inkom-

sten steeds kleiner. Dat is jammer.
Graag informeren wij zo veel mogelijk mensen over al het mooie
werk dat gedaan wordt ter ondersteuning van Franstalige kerken
wereldwijd. Wilt u bij verhuizing
uw nieuwe adres doorgeven aan
de secretaris? En voor de mensen
die we wel bereiken: mogen we dit
jaar weer op uw steun rekenen?

Rob Dröge,
penningmeester

September 2018 is Joël Da Costa
aan zijn fulltime bachelorstudie
theologie begonnen aan de Faculté Jean Calvin. Joëls vader is Portugees, zijn moeder komt uit Nederland en heeft als meisjesnaam
Sietske van der Deijl, hij is in 1993 op
Madeira geboren en is opgegroeid
in verschillende landen in Afrika,
waar zijn ouders al 31 jaar zendeling zijn. Thuis spraken ze Engels
en op school was vooral Frans de
voertaal. Op 18-jarige leeftijd is hij
na zijn vwo-diploma vanuit Dakar
(Senegal) naar La Rochelle in Frankrijk gekomen om daar geografie te
studeren; hij heeft zelfs in Tilburg
stage gelopen. Maar na enkele jaren
studie werd hij steeds meer gegrepen door Gods genade en liefde en

vensonderhoud te voorzien. De FJC,
die zelf van giften afhankelijk is, kan
financieel niet veel voor hem doen,
maar gaat wel zijn collegegeld betalen. Een klein baantje bij MacDonalds kan Joël er bij nemen, maar
dat zal hooguit €100, - per maand
opleveren, meer werken naast zijn
studie wordt ernstig afgeraden.
Het zou mooi zijn als sommigen onder u via de Stichting Kampen-Aix
-en-Provence deze hulpbehoevende student de komende paar jaar
financieel willen ondersteunen. De
doelstellingen van de stichting bieden hier ruimte voor en de FJC wil
erop toezien dat uw geld goed besteed wordt.
Bij het overmaken van uw gift aan de
Stichting Kampen-Aix-en-Provence
kunt u speciaal vermelden: Steun
Joël. Het banknummer staat op de
achterpagina.
Namens Joël Da Costa en de Faculté Jean Calvin, alvast hartelijk dank.
Janine Schaap-Hoetmer,
secretaris

Waarom heeft Frankrijk
de Faculté Jean Calvin nodig?
Wat kan gereformeerde theologie betekenen voor christenen in
Frankrijk? Een antwoord in zeven
punten.
1. Kerkelijke groei zit in Frankrijk
vooral in de evangelische gemeenten en bij immigrantenkerken. Hun enthousiaste voorgangers ontdekken vroeg of laat
het nut van theologie, om meer
diepgang te geven aan de prediking. De FJC voorziet daarin.
2. Veel gelovigen in Frankrijk zijn
niet christelijk opgevoed. Zij
komen tot bekering, geven hun
hart aan Jezus. Gereformeerde
theologie kan hun leren het geloof handen en voeten te geven
in de dagelijkse praktijk. Zo hoef
je je als christen niet terug te
trekken uit de maatschappij of

den ze christen, dan kunnen ze
de politiek, maar je kunt een zinzomaar gaan denken dat je als
nige christelijke bijdrage leveren.
gelovige je verstand op nul moet
3. God is een lange weg door de
zetten. Aan de FJC ontdekken
geschiedenis gegaan. Hij brengt
een volk bijeen,
waarin mensen aan
elkaar verbonden
zijn. Aan de FJC
leer je dat je anders
met elkaar kunt leven dan op de manier van het Franse
individualisme. Je
leert wat het betekent deel te zijn van
een gemeente.
4. Franse
jongeren
worden op school
overspoeld
met
niet-gelovige filo- Afscheid van studenten voordat Gert Kwakkel weer
sofie. Zijn of wor- naar Kampen rijdt

ze hoe geloven en denken kunnen samengaan. Ze leren zich
te bezinnen op onze cultuur en
goede antwoorden te formuleren op de uitdagingen van onze
tijd.
5. De Franse politiek moet beslissingen nemen over belangrijke
ethische vragen, zoals kunstmatige bevruchting binnen of buiten het huwelijk. Gereformeerde
ethiek kan helpen om het felle
debat uit te tillen boven het niveau van menselijke argumenten
en sentimenten. Zij laat het licht
van Gods Woord schijnen en
toont hoe goed het leven wordt,
als je Gods wil respecteert (zie
het verslag van het ‘Carrefour’ in
deze Actiekrant).
6. De Franse maatschappij kent
scherpe klassentegenstellingen
met veel onderling wantrouwen.

De FJC vormt leiders voor gemeenten die kunnen laten zien
hoe het anders kan, doordat in
die gemeenten rijk en arm, blank
en zwart als broers en zussen
met elkaar omgaan. Samen streven zij een hoger doel na dan
consumeren en welvaart.
7. Aan de FJC leven en werken jongeren samen, al is het soms met
vallen en opstaan. Zij discussiëren over diepe vragen en zingen
samen Gods lof. Blijkbaar kun je
als jongere midden in het leven
staan en tegelijk gelovig zijn. Dat
maakt indruk, zowel op oudere
mensen in bijna uitgestorven
kerkjes als op Fransen die zoiets
nog nooit gezien hadden.
Gert Kwakkel,
docent Oude Testament en
Hebreeuws aan de FJC

Koortournee 2018
Met het Greijdanus Schoolkoor repeteren voor het concert in Kampen

Voor de Faculté Jean Calvin is
het studentenkoor een troef in de
fondswerving. Regelmatig doet
het koor een rondgang langs kerken en instellingen die de FJC
sponsoren. Naast Frankrijk betekent dat ook uitstapjes naar Zwitserland en Nederland: twee landen
van waaruit vanouds veel steun
komt. Het koor bestaat al sinds de
oprichting van de faculteit in de jaren ’70 en doet het nog altijd goed.
In april van vorig jaar bezocht
het koor Nederland. Vrijdag 20
april was een eerste optreden in
Kampen in samenwerking met de
Cantorij van de Theologische Universiteit. Ook dit is al een oude traditie. Deze keer verleende ook het
Schoolkoor van het Greijdanuscollege zijn medewerking, een winwinsituatie voor alle partijen. Zaterdagavond volgde een concert

in de Dorpskerk in Oud-Beijerland.
De zondag daarop leverde het
koor een bijdrage aan twee prachtige diensten in de Utrechtse Rehobothkerk en de Waddinxveense
Kruiskerk. Het gevarieerde repertoire en vooral de enorme energie
die het koor uitstraalt maakte van
deze optredens en de erediensten
iets bijzonders.
Minstens zo waardevol was de
bijbehorende logeerpartij. De leden van het koor logeerden eerst
twee nachten in Kampen en vervolgens twee in Utrecht, veelal bij
leden van de lokale gereformeerde kerken. Hier vonden bijzondere
ontmoetingen plaats, soms in gebroken Engels of aarzelend Frans,
maar toch ontmoetingen in geloof!

Marinus de Jong

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 minstens € 65.000.
Dit bedrag is voldoende om de post van
een docent te financieren, op dit moment
die 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:
Egbert Brink, Waddinxveen (voorzitter)
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 (penningmeester) , Roosje
Voshoeve 61, 2743 HP Waddinxveen,
tel: 06-22805855, e-mail:
penningmeester@kampen-aixenprovence.nl
Gert Kwakkel, Kampen/Aix-en-Provence
Marinus de Jong, Amsterdam
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: academie@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

