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SAMEN VOOR AIX
DE FACULTÉ JEAN CALVIN IN AIX-EN-PROVENCE
IN ZUID-FRANKRIJK STAAT SINDS 1974 EEN
THEOLOGISCHE FACULTEIT VAN GEREFORMEERDE
SIGNATUUR, DE FACULTÉ JEAN CALVIN (FJC).
DEZE OPLEIDING LEIDT STUDENTEN OP VOOR ALLE
FRANSTALIGE PROTESTANTSE KERKEN WERELDWIJD.
JAARLIJKS STUDEREN ER MEER DAN 100 STUDENTEN,
TER PLAATSE OF VIA AFSTANDSONDERWIJS.

Studenten en docenten zingen samen in het koor van
de faculteit. Helaas kon de jaarlijkse tournee van het
koor in 2020 en 2021 niet doorgaan. De faculteit krijgt
geen steun van de overheid, maar is afhankelijk van
giften. De Franse evangelisch gereformeerde kerken
hebben onvoldoende middelen om het budget van ruim
€600.000,- per jaar alleen op te brengen. En vanuit
Afrika komen er wel studenten maar nauwelijks giften.
Steun daarom deze faculteit.
Stelt u er prijs op om in de toekomst de nieuwsbrieven
van de stichting Samen voor Aix te ontvangen? U kunt
dat laten weten via info@samenvooraix.nl. Mocht u de
nieuwsbrief per mail willen ontvangen dan volstaat uw
mailadres, anders s.v.p. uw adresgegevens vermelden.

Het gebouw met de collegezalen en de bibliotheek
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tudenten die op de campus een kamer huren wonen midden in de studentenwijk van Aix, en kunnen
gebruik maken van de faciliteiten van andere
faculteiten. De bibliotheek van de FJC zelf kan ook door
anderen geraadpleegd worden. Er wordt een compleet
universitair programma aangeboden: bachelor, master
en PhD. Naast het vaste team van zeven docenten doceren er gastdocenten afkomstig van andere theologische
universiteiten verspreid over de hele wereld. Ook vindt
er regelmatig uitwisseling van docenten plaats. Jaarlijks
organiseert de faculteit een congres over een actueel
theologisch thema, een zogeheten ‘Carrefour’.

DONEREN?
GA NAAR ONZE WEBSITE:
WWW.SAMENVOORAIX.NL/DONEER
OF SCAN DE QR CODE
U kunt ook uw
gift rechtstreeks
overmaken naar
NL04 INGB 0003490687
t.n.v. Stichting Samen
voor Aix.

// EEN RISKANT WETSVOORSTEL
DE STRIKTE SCHEIDING VAN KERK EN STAAT
WORDT IN FRANKRIJK OMSCHREVEN MET HET
WOORD ‘LAÏCITÉ’. VOOR DE DUIDELIJKHEID:
‘LAÏCITÉ’ IS GEEN WAARDE OP ZICH, MAAR EEN
POLITIEK-JURIDISCH STELSEL DAT DE VRIJHEID
VAN GODSDIENST VOOR IEDEREEN WAARBORGT.
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e staat draagt als ‘neutraal’ instituut zorg voor de
gewetensvrijheid van de onderdanen en hun vrijheid
om publiek hun geloof te uiten, zolang dit de openbare orde niet in gevaar brengt. Verder garandeert de staat
dat alle burgers voor de wet gelijk zijn en in gelijke mate
toegang hebben tot openbare diensten.
In 1905, toen de wet op de scheiding van kerk en staat
werd aangenomen, heeft men gekozen voor een liberale,
verdraagzame visie in plaats van een meer streng antiklerikale. Sindsdien zijn deze twee benaderingen tegenover
elkaar blijven staan. Een nieuw wetsvoorstel wordt nu in de
beide Franse kamers besproken. De officiële titel is: ’Wetsvoorstel ter versterking van de principes van de Franse
republiek’. Eigenlijk is het wetsvoorstel specifiek opgesteld
om de dreiging tegen te gaan van de jihadistische politieke stroming binnen de Islam. Het wil een halt toeroepen
aan directe en indirecte godsdienstige en politieke beïnvloeding door buitenlandse staten via financiering van
instituten. Omdat echter algemene formuleringen gebruikt
zijn, voelen ook christenen zich aangesproken. Het voorstel
zou de ‘laïcité’ dermate versterken dat het in 1905 bereikte
evenwicht verstoord dreigt te raken. Er lijkt nu sprake van
wantrouwen jegens elke vorm van godsdienst.
De twee belangrijkste koepelorganisaties van het Franse
protestantisme zagen in dat de vrijheid van godsdienst
door deze wet schade zou oplopen. Ze hebben dan ook hun
zorgen geuit richting de verantwoordelijke minister en
parlementaire commissies. Een van beide heeft zelfs

Pierre Berthoud, bestuursvoorzitter van de Faculté Jean Calvin.
Voor zijn emeritering was hij er docent Oude Testament.

amendementen ingediend waarvan sommige gelukkig
verwerkt zijn. Maar niet alle zorgen zijn weg. Want in de
discussie is de uitspraak gedaan dat evangelische groeperingen een godsdienstige bedreiging en een ernstig probleem vormen in Frankrijk. En dat terwijl juist evangelische
kringen zich al vanaf de 19e eeuw hard gemaakt hebben
voor de scheiding van kerk en staat.
Frankrijk 28%
Zwitserland 19%
Ierland 2%
Nederland 22%
Zuid-Korea 5%
Indonesië 3%
Verenigde Staten 25%

Herkomst van de inkomsten 2020 naar land
In het dagblad Le Figaro stond onlangs dat inmiddels alle
christenen - katholiek, protestants, orthodox en charismatisch - delen uit de wet onwenselijk achten. Deze wet heeft
gevolgen voor organisaties met een religieus oogmerk. De
staat gaat zich intensiever bemoeien met godsdienstige
zaken waardoor kerken mogelijk minder vrijheid krijgen om
zelf de erediensten in te richten. Er komen meer statutaire,
administratieve en financiële beperkingen voor organisaties met een religieus karakter, hun financiële middelen
worden strenger gecontroleerd als de giften uit het buitenland boven een bepaalde drempel uitkomen. Ook wordt
overtreding door bestuurders zwaarder bestraft.
De Faculté Jean Calvin heeft ook een religieus oogmerk.
De voorstellen brengen haar bestaan niet in gevaar, maar
bemoeilijken wel het administratieve en financiële beheer. Boven een bepaald bedrag moeten we bewijsstukken
overleggen die duidelijk de herkomst van de giften uit het
buitenland aangeven. Het ziet ernaar uit dat wij dit kunnen.
We leven in een turbulente, onzekere tijd die ons noopt tot
waakzaamheid en verantwoordelijkheid en waarin
we moeten luisteren naar de vleesgeworden Waarheid:
“Wie Mij vindt, vindt het leven en ontvangt de gunst
van de Heer.” (Spreuken 8:35)
Hij is de bron van onze dienst, van ons vertrouwen en
van onze hoop!

// ‘OH, PRENDS MON ÂME’
‘O, NEEM MIJN ZIEL, HEER, LAAT UW VLAM IN MIJN HART BRANDEN’. HET BEGIN VAN EEN BEKEND CHRISTELIJK
LIED DAT NIEUWE BEKENDHEID GEKREGEN HEEFT DOOR DE UITVOERING VAN KENDJI GIRAC (WINNAAR VAN DE
FRANSE VOICE..).

B

ijzonder in een land waarin religie juist
naar de binnenkamer van het bestaan
wordt gedrongen. Want het gaat om een
gebed waarin God wordt aangeroepen als Bron
van Leven, vrede en liefde, als de goddelijke
Koning. Het lied past heel goed bij de houding die de theologische opleiding in Aix wil
aanreiken en uitdragen: ‘Laat heel mijn wezen
warm kloppen voor U’. Zowel de docenten als
de studenten willen zich laten inspireren door
Jezus als Heer van hun leven. En zij doen dit
vooral door terug te gaan naar de bronnen
van God en zich te verdiepen in de Bijbel als
zijn levende Woord. Heel het onderwijs is hierop gericht. Al ruim 45 jaar hebben Franstalige
voorgangers hun opleiding hier ontvangen en
zijn van betekenis geworden voor christelijke
kerken en organisaties. Dat deze Faculté

Jean Calvin is blijven voortbestaan mag als
een wonder worden gezien, want zij is telkens
afhankelijk geweest van giften uit binnen- en
buitenland, niet het minst door de ondersteuning in meeleven en gebed.
Zelf kan ik ook getuigen dat mijn verblijf als
student aan deze faculteit mij indertijd heeft
gevormd en mijn levensgang ingrijpend heeft
beïnvloed, tot Franstalig onderwijs in Afrika
toe. Het lied sluit af met een bede: ‘Luister
naar mijn klacht, wees mijn steun, kalmeer
mijn angst, U mijn enig Goed’. Die is natuurlijk in de eerste plaats aan de levende God
gericht, maar doet indirect ook een beroep op
steun van ons.
Egbert Brink, voorzitter van de stichting
Samen voor Aix

De kapel van de FJC

// EEN JAAR VOL STRENGE BEPERKINGEN
door Kim Tran, directeur van de FJC
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ls directeur heb ik vooral de rol
van ‘facilitator’. Mijn werk bestaat
vooral uit coördineren, organiseren en herorganiseren, om zo de juiste
voorwaarden te scheppen waaronder
het personeel, de docenten en studenten van deze theologische opleiding
samen in harmonie kunnen functioneren, juist in deze tijd van lockdown. Ik
moet onverwachte problemen oplossen,

Kim Tran zingt ‘Oh, prends mon âme’.

leidinggeven aan de medewerkers, het
meubilair verplaatsen of vernieuwen.
In deze bijzondere periode zorg ik dat
bij het schoonmaken de Covid-regels in
acht genomen worden, ik schep de condities waaronder fysiek afstand bewaard
en ook vanuit huis goed gewerkt en
vergaderd kan worden.
Verder heb ik administratieve taken.
Steeds weer moet aan de veranderende
Franse wetten en regels voldaan worden.
Op dit moment draag ik er zorg voor dat
de online-activiteiten goed afgestemd
worden op die waarbij mensen op de
faculteit aanwezig moeten zijn. Ook
ontvang en begeleid ik bezoekers en
sponsors van de Faculté Jean Calvin
uit verschillende landen, zoals de VS,
Indonesië, Zuid-Korea, Groot-Brittannië
en Nederland. Met de coronapandemie
ligt dit deel van mijn werk stil. Fondswerving kan nu niet op de normale
wijze plaatsvinden. Wij ontvangen geen
enkele bijdrage van de Franse staat, de

burgerlijke gemeente of andere overheidsinstanties, maar het is wel van
levensbelang dat onze opleiding genoeg
middelen tot zijn beschikking heeft. Dat
vormt altijd al een deel van mijn werk,
maar in deze coronatijd moeten we via
nieuwe, digitale wegen het contact met
donateurs uit verschillende landen warm
houden. Pierre Berthoud, de voorzitter
van het bestuur van de FJC, kent veel
kerken, predikanten, theologen en
christenen met hart voor zendingswerk,
zowel mannen als vrouwen, over de hele
wereld. Door de jaren heen zijn hartelijke
en warme banden ontstaan. We bidden
dat deze vrienden zich blijvend geroepen
weten om te geven voor Frankrijk en de
bediening van de Faculté Jean Calvin.
We danken de donateurs die via de
stichting Samen voor Aix vanuit Nederland ons al jaren trouw bijstaan en
hopen dat we dankzij uw steun door
kunnen gaan met onderwijs geven in de
christelijke theologie.

6 jaar studie aan de FJC

IN 2019, VIER JAAR NA MIJN BEKERING
IN FRANKRIJK, HEB IK IN BARCELONA
ONTDEKT WAT GEREFORMEERD
GELOVEN INHOUDT.

Routshild DORVAL

Mercy Szobody-Guégan
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Tot die tijd geloofde ik meer zoals in
charismatische kringen en pinkstergroepen gangbaar is. In een periode van
grote geestelijke nood, waarin mijn geloof
op losse schroeven stond, hoorde ik over de leer van de
genade en later over de reformator Johannes Calvijn. Het
werd een beslissende wending, ik klom weer uit het dal en
hervond de passie om de Bijbel te lezen en te bestuderen.
Vervolgens kwam ik terecht bij de gereformeerd-presbyteriaanse kerk in Barcelona. Daar bleef ik het gereformeerde geloof waarderen. Met de tijd kwam ik er steeds
meer achter, dat ik er geeneens weet van had hoeveel ik
nog niet wist. Ik had graag eerder in mijn leven ontdekt
wat geloven in gereformeerde stijl inhoudt, maar God zij
geloofd in alle omstandigheden.
Tijdens de eerste lockdown kon ik nadenken over mijn
toekomst en rijpte het idee dat ik terug moest gaan naar
Frankrijk om daar theologie te gaan studeren en mijn
kennis te verdiepen. Een zoektocht op internet leidde me
naar de Faculté Jean Calvin. Dit leek immers in Frankrijk
de enige instelling te zijn waar theologie wordt onderwezen in de gereformeerde traditie van Calvijn.
Uiteindelijk heb ik een telefoontje gepleegd en toestemming van mijn ouders gekregen. Daarna heb ik alles
gedaan om naar Aix-en-Provence te kunnen gaan. Nu
studeer ik aan de FJC en beschouw dat als een groot
voorrecht.

Als kind wilde ik astronaute worden. De
planeten, sterren en onmetelijke ruimte
fascineerden me mateloos en niets
leek me mooier dan dit weidse heelal
te onderzoeken. Ik ben opgegroeid
in een zendelingsgezin en toen ik, 19
jaar, zelf ook gegrepen was door het
christelijk geloof, besloot ik theologie te
gaan studeren. Als het heelal zo groots is,
moet God, de Schepper ervan, dat toch ook zijn.
Na een jaar Bijbelinstituut ben ik in 2014 begonnen aan de
Faculté Jean Calvin. Het eerste jaar heb ik fulltime in Aix
gedaan, daarna wilde ik trouwen en een gezin stichten en
ben ik op afstand verder gegaan.
Mijn studietraject duurde zes jaar en ik ben nog steeds
onder de indruk van de hoge kwaliteit van het onderwijs en
de manier waarop men in Aix in nederigheid en tegelijk met
diepgang ernaar streeft de Bijbelse rijkdom te ontdekken.
Door de werking van de Heilige Geest heeft het goede nieuws
van de redding in Jezus Christus geweldige kracht om onze
levens te veranderen, te voeden en zo te leiden dat we de
God van het verbond steeds beter en dieper leren kennen.
Zelfs tijdens de drukke jaren in gezin en baan waren de
lessen die ik er volgde steeds van cruciaal belang.
Ik ben het hele team van de Faculté Jean Calvin dankbaar
voor het voorrecht dat ik dit traject samen met hen mocht
afleggen, voor de solide basis en praktische lessen, voor de
vreugde en welwillendheid en de nederige dienstbaarheid in
Gods koninkrijk.
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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),

>>
>>
>>
>>
>>

info@samenvooraix.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 ChristenUnie
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

