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// PREMIER MOT
HET EERSTE WOORD (PREMIER MOT), VOOR DE EERSTE KEER 
IN HET NIEUWSBULLETIN (ACTIEKRANT) VAN SAMEN VOOR 
AIX. INMIDDELS ZIJN WIJ AL ZO GEWEND AAN DE GEZA-
MENLIJKE ONDERNEMING DAT HET LIJKT ALSOF HET NOOIT 
ANDERS IS GEWEEST. EN DAT IS EEN GOED TEKEN. 
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In 1947 verscheen het boek La Peste, van Albert 
Camus, Nobelprijswinnaar. Een magistrale roman 
waarin beschreven wordt hoe de pest uitbreekt in een 
stad die op slot moet. Daarin lees ik een zeer treffen-
de zin: niet iedereen lijdt aan de ziekte, maar we lopen 
er allemaal mee rond…  In deze tijd van crisis zijn wij 
ons temeer bewust van de noodzaak om de Faculté 
Jean Calvin (FJC) in Aix-en-Provence te ondersteunen. 
De studentenaantallen van voltijdsstudenten liepen al 
een tijd terug, maar nu helemaal. Deze trend zet door, 
al is dat niet specifiek voor theologische opleidingen 
in Frankrijk, want dit verschijnsel is wereldwijd. 

Maar een crisis biedt ook vaak nieuwe kansen. En dat 
gebeurt ook, want het aantal deeltijdstudenten dat 
hun studie op afstand volgt is groeiende. Tegelijkertijd 
heeft de faculteit -vanwege het confinement (= lock-
down)- ook online cursussen aangeboden, zowel voor 
verdiepende kennis van het Oude Testament, als ook 
voor de verdediging van het christelijk geloof (apologe-
tiek). Dit blijkt een groot succes, het heeft de faculteit 
in de schijnwerpers geplaatst. Wie weet zet deze trend 
ook door om op een andere manier studenten en 
belangstellenden te bereiken. 
Daar komt nog een nieuw initiatief bij. De docenten 
zijn over het algemeen wel zo vertrouwd met het 
Engelse taalgebied dat ook een masterprogramma in 
het Engels kan worden aangeboden. De voorbereidin-
gen hiervoor zijn in volle gang. Ondertussen vindt het 
afstandsonderwijs ook zijn weg in Franstalig Afrika. 
Dit is te volgen via de site www.iudi.eu. De bachelor-
opleiding wordt via een menu à la carte en voor een 
relatief gering bedrag aangeboden. Zo zien we dat 
langs allerlei wegen het goede nieuws van de opge-
stane HEER wordt verspreid en toerusting kan worden 
geboden aan (Franstalige) christenen wereldwijd. 

Mijn eerste woord zal vaak op dezelfde manier 
eindigen met een laatste woord: u zult vast en zeker 
begrijpen dat zowel uw geestelijke als ook financiële 
steun voor het werk van de faculteit Jean Calvin 
bijzonder noodzakelijk blijft!

Egbert Brink, voorzitter
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// DE FACULTÉ IN CORONATIJDEN
ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS HEEFT OOK DE FACULTEIT JEAN CALVIN HAAR DEUREN MOETEN SLUITEN OP 
LAST VAN DE OVERHEID. ALLE EVENEMENTEN ZIJN AFGEZEGD, WAARONDER DE JAARLIJKSE CARREFOUR (EEN 
THEOLOGISCHE CONFERENTIE) DIE IN MAART ZOU PLAATSVINDEN. HET MERENDEEL VAN DE STUDENTEN IS NAAR 
HUN FAMILIE TERUGGEKEERD. DE REST IS OP DE CAMPUS BLIJVEN WONEN WAAR ZE AFSTAND INACHTNEMEN  
ZONDER ZICH GEÏSOLEERD TE VOELEN. HET ADMINISTRATIEVE PERSONEEL WERKT THUIS . 
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Omdat toch al een groot deel van onze studenten afstandson-
derwijs volgt was het eenvoudig e-learning voor de studen-
ten ter plaatse te organiseren. De docenten monitoren het 
werk van de studenten, alleen geven ze tot nader order geen 
live-colleges. Ondertussen denken ze met elkaar diepgaand na 
over de ontwikkeling van de studieprogramma’s op de facul-
teit, om deze beter op de verwachtingen van de kerken af te 
kunnen stemmen. Dit proces moet binnen enkele maanden 
afgerond zijn. 

In navolging van de evangelische theologische faculteit van 
Montreal, heeft de faculteit Jean Calvin de lockdown perio-
de gebruikt om, aan wie maar wil, gratis een online cursus 
apologetiek en een cursus Oude Testament aan te bieden. Via 
sociale media is dit nieuws verspreid en het blijkt een groot 
succes. Het is een prachtige kans om de theologische faculteit 
bekendheid te geven. Ons bereiken veel dankbare berichten 
voor dat komt op een moment waarop veel mensen meer tijd 
hebben. Het is ook een geweldige manier om nieuwe studen-
ten te trekken voor het volgende cursusjaar.

In het collegejaar ’20-’21 zal er een nieuwe Engelstalige Master 
« Biblical Interpretation » (Bijbeluitleg) van start gaan. Al jaren 
overweegt de faculteit of er naast het Franstalige programma 
ook de mogelijkheid zou zijn voor een Engelstalig aanbod. 
Door studenten van over de hele wereld is vaak gevraagd om 
een Engelstalig programma. Nu hoopt de faculteit hiermee 
meer studenten aan te trekken. Het collegegeld ligt rond de 
€4000,-. In deze lockdown periode bereiden de docenten het 
programma voor deze Engelstalige Master verder voor. 
Ook de werving van studenten voor dit programma is inmid-
dels van start gegaan. Kijkt u voor meer informatie op 

https://www.facultejeancalvin.com/thm-in-biblical-interpretation/ 
Met ingang van het collegejaar ’21-’22 komt hier nog een twee-
de Engelstalige Master bij : « Public Theology ». 
Uiteraard blijft het Franstalige collegeaanbod gewoon bestaan. 
De afgelopen tijd bleek het een moeilijke opgave studenten te 
werven om voltijds in Aix te studeren en daar de colleges bij 
te wonen. Het aantal studenten dat de colleges in deeltijd via 
internet volgt ligt beduidend hoger. 

We weten dat we in deze moeilijke periode kunnen blijven re-
kenen op de steun van onze partnerorganisaties en donateurs. 
We zitten vol plannen die we nu mooi kunnen uitwerken. We 
geloven dat God in zijn genade de faculteit in staat stelt beter 
te kunnen inspelen op wat de christelijke wereld aan vorming 
nodig heeft. 

Uit de Nieuwsbrief van de Faculté Jean Calvin van 3 april 2020

Michel Johner online met een student
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IK KOM UIT GABON. NA MIJN MIDDELBARE SCHOOL HEB 
IK DANKZIJ EEN STUDIEBEURS IN AGADIR, EEN PLAATS 
IN HET ZUIDEN VAN MAROKKO, DE HOTELSCHOOL 
GEDAAN. ALS ONGELOVIGE VOND IK DAAR IN 2004 
WOONRUIMTE BIJ EEN LANDGENOOT , EEN CHRISTEN. 
UIT BELEEFDHEID VERGEZELDE IK HEM NAAR DE KERK 
EN DE ACTIVITEITEN, MAAR HET DEED ME WEINIG.  IN 
2006 NAM HIJ ME MEE OP KAMP MET DE MAROKKAANSE 
AFDELING VAN IFES ( LE GROUPE BIBLIQUE UNIVERSI-
TAIRE DU MAROC). IK HAD BAR WEINIG ZIN. TOCH GING 
IK. TIJDENS DAT DRIEDAAGSE KAMP IN IFRANE WERKTE 
GOD VIA DE SPREKERS  IN MIJN HART. HIJ LIET ME 
BESEFFEN DAT JEZUS VOOR MIJ GESTORVEN IS, DAT HIJ 
MIJ LIEFHEEFT EN DAT GOD WILDE DAT IK IN PLAATS 
VAN NAAR NACHTCLUBS TE GAAN EN ER MAAR OP LOS 
TE LEVEN MET VEEL VERSCHILLENDE VRIENDINNEN,  
MIJN LEVEN VOORTAAN AAN HEM ZOU WIJDEN.

Na de hotelschool en ben ik, inmiddels christen, in 
Marrakech, verder gaan studeren. Ik werd lid van de 
Église Évangélique Au Maroc ter plaatse, zong in het 
kerkkoor, deed mee in de gebedsgroep, leidde een 

jongerengroep en kwam in de kerkenraad. Eens in de 
twee maand verzorgde ik de prediking. In die kerk  heb 
ik mijn huidige vrouw ontmoet, zij was secretaris van 
het jongerenwerk en studeerde geneeskunde. Na mijn 
afstuderen in 2010 kreeg ik een baan in Casablanca. 
Ook daar zette ik me in voor de Heer in de kerk. In 
2013 zijn we getrouwd en in 2017 schonk God ons een 
zoon. Maar ik voelde steeds al  dat mijn omgang met 
de Bijbel oppervlakkig was, de behoefte om me verder 
te verdiepen in de Bijbel en de theologie werd groter. 
Na gebed en goed overleg met mijn vrouw en kwam ik 
via internet terecht bij de Faculté Jean Calvin. Voorjaar 
2018 ben ik toegelaten en in september ging ik op de 
campus van de FJC wonen. Na een succesvol eerste 
jaar hebben heeft mijn gezin zich in augustus 2019 bij 
mij gevoegd. We wonen nu in een appartement vlakbij 
de FJC. 

Met de studie gaat het heel goed. Ik leer heel veel over 
het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, de Bijbelse 
talen, de christelijke dogma’s. Dit cursusjaar heeft de 
FJC een deel van mijn collegegeld betaald, dat geeft 
financieel wat  lucht. Verder heb ik bijbaantjes om in 
ons levensonderhoud te voorzien. Het is niet gemak-
kelijk om gezinsleven en studie te combineren, maar 
ik vertrouw in geloof elke dag op Gods genade. Tot 
hiertoe heeft  Hij mij geholpen  (Eben Haëzer).

Maybel Minkala,  2e jaars bachelor
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Jaarlijks besteedt de vakgroep Frans van de Pieter Zandt Scholengemeenschap 
aandacht aan de Dag van de Franse Taal en Cultuur. Op vrijdag 15 november  2019 
werd er op de locatie Kampen een actiedag gehouden voor de Faculté Jean Calvin in 
Aix-en-Provence, o.a. voor Joël da Costa, een student van deze theologische faculteit. 
Op allerlei manieren werd er geld ingezameld. Er werd een sponsorloop georganiseerd 
van Lelystad naar Kampen, de school werd in een Frans jasje gestoken en er was een 
levendig “Place du Tertre” met docenten en leerlingen die als kunstenaars en muzikanten 
creatief bezig waren. Leerlingen bakten thuis, met of zonder hulp van hun ouders, heerlijke 
Franse delicatessen die op school werden verkocht voor het goede doel. Al met al een geslaagde 
dag met een mooie opbrengst van 1416 euro. Magnifique!

Joke van Putten-Seppenwoolde, docente Frans op de Pieter Zandt in Kampen

// FRANSE DAG OP DE PIETER ZANDT



VAN DE PENNINGMEESTERS
Kosten besparen?

Ja dat zou mooi zijn. Hoe kunnen we dit bereiken? Er zijn een 
aantal mogelijkheden.

 » Geef tijdig uw adreswijziging door, dan krijgen wij minder post 
onbestelbaar retour.

 » U kunt er ook voor kiezen onze Nieuwsbrieven alleen per mail 
te ontvangen. Dit  kan ons een flink bedrag aan portokosten 
besparen. Dus hoe meer emailadressen wij hebben hoe groter 
de besparing.

Wilt u ook vanaf de volgende Nieuwsbrief uitsluitend  
geïnformeerd worden via de mail? Stuur dan een berichtje  
naar info@samenvooraix.nl 

HET JAAR 2019 WAS SNEL VOORBIJ. DUS TIJD OM DE BALANS OP 
TE MAKEN. HET RESULTAAT MAG ER ZIJN. TWEE JAAR ACHTER-
EEN MOEST  EEN NEGATIEF RESULTAAT GEMELD WORDEN VOOR 
DE STICHTING KAMPEN-AIX-EN-PROVENCE. MAAR HET JAAR 
2019 ZIET ER UITSTEKEND UIT. OVER DE GEHELE LINIE ZIJN DE 
INKOMSTEN GESTEGEN. 

De giften, bijdragen van sponsoren en de collecteopbrengsten van 
kerken vielen hoger uit. Daarnaast kwam er ook een mooi bedrag 
voor Joël da Costa binnen. Tot slot mochten we ook een legaat 
ontvangen hetgeen heeft bijgedragen aan een positief resultaat over 
het afgelopen boekjaar. 
De bijdrage aan de FJC was in verband met de teruglopende 
inkomsten naar beneden bijgesteld. Ook hadden we voorzien dat de 
kosten gemoeid met het samengaan van de Stichting Kampen-Aix-
en-Provence met de Vrienden van Aix hoger uit zouden vallen. Ach-
teraf blijkt dit mee te vallen. Al met al mogen we met dankbaarheid 
terugkijken op het afgelopen jaar. Het jaar 2020 zal er anders uit 
gaan zien. Nu we als samengevoegde stichtingen onder de nieuwe 
naam verder gaan, kunnen we naar verwachting meer efficiënter 
te werk gaan. De Stichting Vrienden van Aix kon over 2019 een 
bedrag van € 16.000 bijdragen aan de faculteit. Inmiddels is de oude 

rekening van deze stichting opgeheven; met een aantal nagekomen 
giften betekent dat nog eens ruim € 4.000 die nu in 2020 via Samen 
voor Aix ter beschikking komen.

Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?  
Dan gaan we Samen voor Aix!

Rob Dröge en Leen van Wingerden, penningmeesters

//  DOEL: 
Inhoudelijke, praktische en financiële ondersteuning en versterking 
van het gereformeerde theologische onderwijs 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. De kosten bedragen €65.000,-per jaar (inclusief de socia-
le lasten). Daarnaast steunt zij de algemene kas van de FJC met een 
streefbedrag van €15.000.

//   Bestuur:
>>  Egbert Brink, Waddinxveen (voorzitter)
>>  Janine Schaap-Hoetmer, Kampen (secretaris), 
 j.d.schaap@hetnet.nl
>>  Rob Dröge, Waddinxveen (penningmeester), 
 penningmeester@samenvooraix.nl  
>>  Leen van Wingerden, Hardinxveld–Giessendam
>>  Martine Burggraaf-van Dam, Harmelen
>>  Marinus de Jong, Amsterdam
>>  Corine Sluimers, Barendrecht 

De Stichting Samen voor Aix is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Hierdoor zijn uw giften voor de Stichting binnen de geldende 
grenzen fiscaal aftrekbaar. De aftrekmogelijkheid kan ruimer zijn bij 
een periodieke schenking.
RSIN/fiscaalnummer: 813657143.

Giften kunnen overgemaakt worden naar: >>  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, fractievoorzitter van de S.G.P. 
>>  Drs. G.J.M. Segers, fractievoorzitter van de Christen Unie   

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 

//   Stichting Samen voor Aix
Hoefblad 6, 8265 GM Kampen
T 038-3327927
E info@samenvooraix.nl
W www.samenvooraix.nl
IBAN NL04 INGB 0003 4906 87 
Nieuwsbrief: J.M. Schaap-Hoetmer en J.T. Burggraaf –van Dam

COLOFON
STICHTING  SAMEN VOOR AIX
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