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// ALLES OP ZIJN TIJD
HOE STELLEN WIJ ONS IN OP DE TIJDEN DIE ONS WORDEN 
TOEBEDEELD? ER IS EEN TIJD VAN COVID 19 EN ER IS EEN 
TIJD VOOR AANSLAGEN… GEEN MENS KIEST HIERVOOR. MAAR 
OOK DEZE TIJDEN OVERKOMEN ONS EN KOMEN OP ONS AF.  

// BESTE VRIENDEN VAN DE 
     FACULTÉ JEAN CALVIN
BLIJ EN OPGELUCHT WAREN WE DAT WE DEZE 
ZOMER ONZE BACHELOR THEOLOGIE MOCHTEN 
BEHALEN. 

Met dit kostbare diploma op zak zijn we beiden aan 
onze Master begonnen omdat we de kerk willen dienen. 
Pierre door predikant te worden, Adèle weet nog niet 
precies hoe, maar het moet verband houden met het 
onderwijs in Gods Woord en met de zending.
De contacten op de faculteit, in de kerk en met onze 
vrienden verrijken ons leven (al zijn ze helaas in deze 
lockdown schaarser dan normaal).
We zijn dankbaar voor alle zegeningen die wij van God 
ontvangen. Hij zorgde dat wij elkaar hier op de faculteit 
ontmoetten en dat we (afgelopen augustus) met elkaar 
mochten trouwen. Nu wijden we ons in kalm vertrouwen 
op God aan onze studie en bereiden ons voor op wat Hij 
ons in de toekomst brengt. Moge de Heer ons leiden en 
kracht geven ons over te geven aan zijn plan met ons! 
Veel dank voor uw steun en uw gebed. Dat doet ons 
goed! 

Met hartelijke groet in Christus,
Pierre en Adèle
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Zo heeft de Prediker het ook bedoeld: gelegenheden worden geboden 
(Prediker 3). Het is een raadsel hoe de uiteenlopende tijden samen-
hangen (3:11), maar het getuigt van wijsheid als we ons instellen op zo 
verschillende tijden en gelegenheden. Hoe reageren we als christen 
op het circulerend virus en een lockdown? En waar doen we goed aan 
in de reacties op terreuraanslagen? Dat vraagt om zoeken naar een 
juist inzicht. De Faculteit Jean Calvin past zich aan, kiest voor digitaal 
onderwijs, en stelt andere programma’s van internationalisering uit. 
Daar sluit ik bij aan, zodat ik de gastcolleges dit jaar niet in Aix, maar 
vanuit Nederland geef. Alleen, de meest prangende vraag blijft hoe 
in een land waar religie zo naar de rand is geschoven van de samen-
leving, een wijze reactie wordt gegeven. Daarop bezint de opleiding 
zich door het publieke debat niet te schuwen, maar juist aan te gaan. 
En in dat debat te laten zien dat de meeste dreiging uitgaat van het 
weren van religie (terwijl ‘de staatsgodsdienst’, de ‘ atheistische laïci-
té’, wordt ontzien). Godsdienstvrijheid is een groot goed, dat heeft de 
geschiedenis in Frankrijk in de loop van de eeuwen duidelijk uitgewe-
zen. Laten we onze medechristenen, docenten en studenten van de 
Faculté Jean Calvin in Aix voluit ondersteunen in een gezamenlijke 
strijd voor deze vrijheid. 

Kort voor het verschijnen van deze nieuwsbrief hebben we kennisge-
nomen van het bericht dat prof. dr. Jochem Douma is overleden. Hij 
was de oprichter en eerste voorzitter van de Stichting Kampen-Aix-
en-Provence. Wij gedenken hem met ere en zijn dankbaar voor alles 
wat hij heeft betekend voor de broederlijke band tussen de Faculté 
Jean Calvin en christenen in Nederland.

Egbert Brink, voorzitter
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VANUIT DE FACULTÉ JEAN CALVIN (FJC)
LEVEN VANUIT GELOOF BETEKENT VOOR ONS ALLERMINST DAT 
ALLES ZEKER IS. KORT VOOR AANVANG VAN HET HUIDIGE  
ACADEMISCHE JAAR, LEEFDEN WE IN GROTE ONZEKERHEID. 

Hoe zou dit jaar eruit gaan zien? Zouden de studenten die op de 
campus hun studie wilden volgen ook werkelijk komen of zouden ze 
zich toch liever voor het afstandsprogramma inschrijven? Maar met 
de maand september kwamen ook de studenten op de campus! We 
hebben onze goede God gedankt dat de gebeden verhoord zijn en 
dat we 8 fulltime eerstejaars studenten mochten verwelkomen en  
15 nieuwe masterstudenten. In totaal telt de FJC nu 110 studenten.
Sinds eind oktober zit Frankrijk opnieuw in een lockdown. Onzeker-
heid kan ons nog sterker overvallen! Des te meer omdat we recent 
weer met aanslagen geconfronteerd werden zoals in de basiliek 
in Nice. Wat is er aan de hand? Welke kant gaat het op met deze 
wereld? Wij kunnen dat soms niet bevatten.
Dwars door dit alles heen worden we steeds opgeroepen ons ver-
trouwen te stellen op de goede God die ons leven leidt. Onzekerheid 
hoort bij ons leven zolang we niet in Gods heerlijkheid zijn ingegaan. 

//  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 sociale 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 gren-
zen fiscaal aftrekbaar. De aftrekmogelijkheid kan ruimer zijn bij een perio-
dieke 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 
Ontvangt u onze nieuwsbrieven liever digitaal? 
Laat het dan weten via een mail naar info@samenvooraix.nl.

COLOFON STICHTING  SAMEN VOOR AIX

De officiële jaaropening op 13 september. Vanwege de lockdown in juni 
deze keer mèt diploma uitreiking.

De echte toets voor ons geloof is hoe we daarmee omgaan. Het aan-
tal inschrijvingen hangt niet van ons af, maar van Hem. Wij zijn alleen 
verantwoordelijk voor wat Hij ons heeft toevertrouwd en we mogen 
weten dat God in zijn trouw zorg draagt voor de toekomst.
Deze periode leert ons dat we niet alleen in goede tijden ons geluk 
bij de Heer moeten zoeken, maar ook wanneer Hij ons zijn weldaden 
lijkt te onthouden. Ook dan dient ons leven gestempeld te zijn door 
vertrouwen, vreugde en vrede. Laten we bij het wisselend getij van 
de geschiedenis, trouwe getuigen blijven van de goedheid en genade 
van onze Heer.

Met jullie verbonden in Christus en in gebed 

30 oktober 2020 

Yannick Imbert, rector en docent  
apologetiek aan de Faculté Jean Calvin  
in Aix-en-Provence

Op 13 september kon docent Pierre Sovann Chauny  
(systematische theologie) eindelijk de diploma’s uitreiken.
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