Jaarverslag 2020 S-ch-ng Samen voor Aix

Vanaf januari 2020 is de S-ch-ng Kampen-Aix-en-Provence verdergegaan onder de nieuwe
naam Samen voor Aix. Daarvoor zijn 30 december 2019 de statuten gewijzigd.
De S-ch-ng Vrienden van Aix is begin 2020 opgeheven en de donateurbestanden van beide
S-ch-ngen zijn samengevoegd.
Er waren plannen gemaakt om publiciteit te geven aan het Klank en lichtspel dat in juli 2020
in Mialet zou gehouden worden met als thema de Luther à Luther King. En om met een
promo-estand aanwezig te zijn op de Bijbelstudiedag van de Gereformeerde
Bijbelstudiedag. Ook zou docent Michel Johner half april 2020 naar Nederland komen voor
en rond het Frans beraad. Echter vanwege de beperkingen als gevolg van de corona-uitbraak
konden al deze evenementen geen doorgang vinden.
Half februari is de vernieuwde website opera-oneel geworden.
De S-ch-ng heeS 2x online vergaderd: op 26 maart en 1 oktober. Er zijn twee keer
Nieuwsbrieven uitgegaan. 18 mei 2020 en 27 november 2020 lagen ze op de mat.
In de Nieuwsbrief van mei 2020 is gewezen op de mogelijkheid om voortaan de nieuwsbrief
uitsluitend per mail te ontvangen. In november hebben 116 van de bijna 5000 donateurs van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Tevens is de Nieuwsbrief van november naar de
kerkenraden van de GKv kerkenraden gemaild.
Er heeS 2x een adverten-e in het ND gestaan: 19 mei en 30 december
1x stond er een adverten-e in de EO Visie die 21 mei verscheen.
Ook is er een adverten-e geplaatst in de special van begin november van het magazine
Onderweg. De maand december stond een banner van Samen voor Aix op de website van
Onderweg.
Op 7 november is de oprichter en eerste voorzi[er van de S-ch-ng Kampen-Aix-enProvence, dr. Jochem Douma, overleden. De S-ch-ng denkt met dankbaarheid terug aan
alles wat hij voor de faculteit in Aix heeS betekend en aan zijn inzet om de steun vanuit
Nederland aan deze zusteropleiding vorm te geven.
Contacten:

Het was in 2020 moeilijk om de docenten en medewerkers en studenten van de FJC fysiek te
ontmoeten.
Maar de contacten via de mail waren hartelijk.
Ook de bestuursvergaderingen van de Faculté Jean Calvin vonden online plaats. Mar-ne
Burggraaf heeS meegedaan aan de online bestuursvergadering van 27 juni.
Egbert Brink zou in november colleges geven op de FJC over pastoraat en traumaverwerking,
maar vanwege de reisbeperkingen hebben deze colleges en ook de verwerking online
plaatsgevonden. Op 18 december was Egbert Brink betrokken bij een promo-e over een
missiologisch onderwerp, een promo-e via livestream, samen met collega’s uit Niger,
Amerika, Geneve, Nederland en Aix-en-Provence. Gert Kwakkel is oud-bestuurslid en oudvoorzi[er van de s-ch-ng. Hij werkt voor 50% als docent Oude Testament aan de FJC. Hij
heeS in september en oktober wel live zijn colleges kunnen geven.
Steun:
Er is in 2020 €80.000 overgemaakt naar de Faculté Jean Calvin waarvan €65.000 om de
salariskosten en sociale lasten van de docent ethiek en kerkgeschiedenis te dekken en de
rest voor algemene doeleinden.
Daarnaast was er een giSenstroom speciaal bestemd voor steun aan de derdejaars bachelorstudent Joël Da Costa. Ten behoeve van hem kon €2500 worden overgemaakt aan de AFET
(de s-ch-ng die verbonden is aan de FJC ter ondersteuning van hulpbehoevende studenten).
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