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SAMEN VOOR AIX
PREMIER MOT
VEEL IS IN BEWEGING IN EUROPA, GEZIEN DE
ONTWIKKELINGEN RONDOM DE OORLOG IN OEKRAÏNE.
EN ONLANGS WERDEN DE FRANSE VERKIEZINGEN
GEHOUDEN WAARBIJ PRESIDENT MACRON HET OPNAM
TEGEN DE EXTREEMRECHTSE KANDIDATE MARIE LE PEN.

A

ls deze Nieuwsbrief naar de drukker gaat is de
uitslag nog niet bekend. Spannende tijden! Ook voor
de Faculté Jean Calvin (FJC) waar het een en ander
gebeurt. We lezen verderop over een conferentie in Aix
met als thema Profetie: wat houdt het profetisch spreken
vandaag in? En hebben deze gaande ontwikkelingen te
maken met de eindtijd? Het bijzondere van deze jaarlijkse

conferentie is ook dat deze niet alleen meer in Aix wordt
gehouden, maar ook wordt uitgezonden en online te
volgen is, tot in Afrika toe (Guinee). Het onderwijs online
zal steeds meer gestalte krijgen en ook meer gaan vergen
van de docenten. Een sterk toenemend aantal studenten
kiest voor onderwijs online… Dat kan weer het nodige
gaan betekenen voor de toekomst van de Faculteit. Maar
tegelijkertijd opent het ook vensters, zoals naar Franstalig
Afrika, nu na de zomer een onlineprogramma van start
gaat in Senegal, met het contextualiseren van het theologisch onderwijs vanuit de FJC. Kortom, er komen weer
nieuwe uitdagingen die de geestelijke en geldelijke steun
van u als achterban dringend nodig hebben. Ons verlangen
is dat Gods Geest de wijsheid en het inzicht geeft zodat
het goede nieuws van Gods Zoon verspreid wordt, door
ieder in zijn of haar eigen context.
Egbert Brink, voorzitter Samen voor Aix

DONEREN?
// NIEUWSBRIEF NR 5

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.

// KWALITEITSVERBETERING
ONLINE ONDERWIJS

VOOR DE TWEEDE MAAL IS DE CARREFOUR
-HET JAARLIJKSE TWEEDAAGSE CONGRES- ONLINE
UITGEZONDEN. DITMAAL VIA HET LEERPLATFORM
CANVAS, DANKZIJ EEN GIFT HIERVOOR! VORIG JAAR
KEKEN DUIZEND MENSEN.

// VERSLAG VAN DE UITZENDING
VAN DE EERSTE LEZING IN
GUINEE

“GOD SPREEKT! PROFETIE IN DE BIJBEL EN IN DE KERK”,
LUIDDE DIT JAAR HET THEMA VOOR DE CARREFOUR, DE
THEOLOGISCHE CONFERENTIE AAN DE FACULTÉ JEAN
CALVIN. CHRISTENEN IN GUINEE (WEST-AFRIKA), WAAR
HET ‘WELVAARTSEVANGELIE’ IN OPKOMST IS, VINDEN
DIT EEN ZEER BOEIEND ONDERWERP. DIT JAAR WERDEN
DE LEZINGEN VOOR HET EERST UITGEZONDEN IN DE
EGLISE PROTESTANTE EVANGÉLIQUE EMMAÜS ENTA
(BIJ CONAKRY).

M
Verwachting is dat het congres van dit jaar over ‘Profetie in
de Bijbel – God spreekt!’ ook zal worden bekeken door een
veelvoud van het beperkte aantal deelnemers ter plekke.
Dankzij een partnerschap met Evangile 21 (de Franstalige
poot van The Gospel Coalition) werden alle zeven lezingen
in de week van 21 -27 maart via het nieuwe platform op
YouTube gezet. Via een speciaal daarvoor gecreëerd mailadres konden de kijkers tot eind maart hun vragen stellen.
De lezingen blijven beschikbaar via een link op de website
van de FJC.
Het is voor studenten nu nog makkelijker geworden om op
afstand te studeren. Ook het Masterprogramma kan op deze
wijze gevolgd worden. Eerder was men verplicht tweemaal
per jaar naar Aix te komen voor de examens. Nu kunnen
studenten hun examens ook op afstand doen. Dat scheelt
reiskosten en vooral ook visa-perikelen, al wordt aanwezigheid op de faculteit nog wel gestimuleerd. Er gaat natuurlijk
niets boven een groep studenten live in een klaslokaal.
De studiebijdrage is voor afstandsstudenten naar boven
en voor studenten ter plaatse naar beneden bijgesteld
(het aantal fulltime studenten ter plaatse is weleens hoger
geweest). Ondertussen wordt gewerkt aan een actualisering
van het Bachelor-programma. Verdieping van het persoonlijk geloofsleven, onderlinge samenhang tussen de diverse
disciplines en aansluiting op de beroepspraktijk zijn daarbij
speerpunten. Zo gaat de Faculté Jean Calvin mee met het
digitale tijdperk en bereikt ze potentieel meer mensen dan
ooit. Vooral nu ook in Franstalig Afrika steeds meer mogelijkheden hiervoor zich aandienen. Na de zomer start het
programma PILIERS in Senegal dat het onlineonderwijs van
Aix gebruikt voor een vertolking naar de Afrikaanse context.
Dit gebeurt vanuit theologisch instituut ITES: Institut de
Theologie Evangelique de Senegal (www.itesenegal.org).

aandag 21 maart, 19.00u
lokale tijd, werd de
eerste lezing geprojecteerd op een scherm
in de kerk. Het was een
inspirerende ervaring.
Van tevoren vroegen we
ons af of er überhaupt
belangstelling voor zou zijn.
We dachten dat we wellicht
helemaal geen gezelschap zouden krijgen. Het tegendeel
bleek het geval. Tot onze verrassing zaten er twee profeten uit
pinkstergemeentes in de zaal, drie voorgangers uit charismatische kerken en nog enkele predikanten en ouderlingen uit
ons eigen kerkverband. 18 mensen in totaal.
Ze luisterden vol aandacht. De lezing had een hoog academisch niveau. We kregen de indruk dat de deelnemers echt
nieuwe dingen ontdekten, een nieuwe manier van kijken naar
‘Bijbelse profetie’, in vergelijking met andere profetieën uit
het oude nabije oosten. Sommige deelnemers waren geraakt
door de nederige houding van de spreker; in kringen van de
Pinkstergemeente spreekt dat niet vanzelf.
Na afloop bleek dat niet iedereen alles begrepen had. Daarom hebben we tien minuten de tijd genomen om bepaalde
uitdrukkingen en beelden uit te leggen. Ik ben benieuwd hoe
de volgende lezingen ontvangen worden.
Soli deo Gloria
Telliano Faya Samuel (oud-student en nu predikant in Guinee)

// VERTREK RODRIGO DE SOUSA
Met ingang van het komende seizoen is het vertrek aangekondigd van de hoogleraar Oude
Testament, Rodrigo de Sousa, nadat hij zes jaar lang aan de Faculteit heeft gedoceerd. Wij
zijn dankbaar voor wat zijn onderwijs heeft betekend voor de studenten en zijn samenwerking met de docenten. Het bijzondere van zijn stap is wel dat hij met ingang van het komende
leerjaar een betrekking heeft aanvaard bij het Institut Protestant de Theologie in Montpellier,
de opleiding van de Verenigde Protestantse Kerk (EPUF). Dat heeft onder meer te maken met
een groeiende reserve en eigen koers ten opzichte van de theologische overtuigingen aan de
FJC. Dit betreuren wij, maar wij respecteren zijn keuze. Wij hopen dat Rodrigo aan het IPT zijn
respectvolle grondhouding ten opzichte van de heilige Schrift kan bewaren en uitdragen.
Egbert Brink

// QUENTIN (27 JAAR),

ZOWEL DOCENT ALS
STUDENT AAN DE
FACULTE JEAN CALVIN

Ik kom uit een niet-christelijk
gezin en wilde vanaf mijn 11e
docent klassieke talen worden.
Aan het begin van mijn studie
heb ik besloten de Bijbel te
lezen, vooral om intellectuele
redenen, het leek me nodig dat
een docent letteren op z’n minst
één keer de Bijbel gelezen zou
hebben. Dat pakte goed uit;
verrast door het Woord ben ik
tot geloof gekomen in 2014.
Mijn wens om docent oude talen
te worden is daardoor niet veranderd. Integendeel, de Here
God is merkbaar aanwezig geweest op mijn weg. Ik ben nu
historicus en ik geef Frans, Latijn en Oudgrieks op de universiteit. Sinds 2019 werk ik aan een proefschrift over de
plaats van de kerkvaders in het werk van Johannes Calvijn.
In april 2021 kreeg ik de wens een jaar sabbatical te vragen
om me te kunnen wijden aan mijn onderzoek, maar ik had
geen vastomlijnde plannen. Juist op dat moment was de
Faculté Jean Calvin op zoek naar een docent Bijbels Grieks
voor de eerstejaars studenten. God opende alle deuren en
sinds dit collegejaar ben ik er docent Grieks.
De faculteit heeft mij een beurs van 2000 euro gegeven
zodat ik de huur van mijn appartement kan betalen, dat
vlak naast de faculteit ligt. Zelf studeer ik er nu ook een
jaar theologie, een lang gekoesterde wens. De faculteit
heeft zelfs geen collegegeld gevraagd als dank voor mijn
inzet voor de eerstejaars studenten. Dat is zoveel meer dan
ik aan God gevraagd had!

Zes docenten aan de FJC: achter v.l.n.r. Yannick Imbert
en Rodrigo de Sousa, voor v.l.n.r. Pierre Sovann Chauny,
Donald Cobb, Michel Johner, Jean Philippe Bru.

Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële hulp van de donateurs die de faculteit ondersteunen. Net
als mijn medestudenten en collega-docenten ben ik God
erg dankbaar voor uw steun. Het is een vreugde dat aan u
over te brengen.
Moge God u zegenen in Nederland, mijn gebeden zijn voor u!
Quentin Roca

// VAN DE PENNINGMEESTER
// UW STEUN

VOOR FACULTEIT
JEAN CALVIN
BLIJFT VAN
GROTE WAARDE!

Vrijdag 20 mei 2022 ~ 19.30
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HET AFGELOPEN JAAR IS VOOR DE STICHTING OP
FINANCIEEL VLAK GOED VERLOPEN. WE ZIJN ERG
DANKBAAR DAT WE, ONDANKS HET TWEEDE CORONAJAAR, WEER AAN AL ONZE VERPLICHTINGEN KONDEN
VOLDOEN. STERKER NOG: WE ZAGEN OP ALLE FRONTEN
EEN TOENAME VAN DE INKOMSTEN.
In 2021 hebben we als extra
inspanning onze nieuwsbrief van
mei meegezonden met de oplage
van de EO-Visie. Dit had een positief effect op het resultaat van
het afgelopen boekjaar.
We houden een reserve aan om
aan onze verplichtingen van de
komende vier jaar te kunnen
Joël Da Costa
voldoen. Maar deze reserve hoeft
ook niet verder op te lopen. Daarom heeft het bestuur
besloten om het positieve resultaat van 2021 als een extra
bijdrage aan de faculteit over te maken. Deze “extra’s” zijn
hard nodig.
Ook de donaties voor Joël da Costa zijn aan hem overgemaakt. Hiermee heeft hij zijn Bachelor studie kunnen
betalen. Inmiddels heeft hij zijn Bachelorsdiploma op zak
en kan hij zijn Masterstudie met eigen inkomsten betalen.
Via deze nieuwsbrief wil hij iedereen die hem gesteund
heeft hartelijk bedanken. Bedragen die dit jaar nog zijn
binnengekomen voor Joël zullen worden overgemaakt aan
andere studenten die ondersteuning kunnen gebruiken.

 

COLOFON STICHTING SAMEN VOOR AIX

// FRANSE AVOND
We zijn dankbaar dat we na twee corona-jaren weer een
Franse avond kunnen beleggen, op DV 20 mei 2022. Voor
de twaalfde keer. En dit jaar in het mooie kerkje van
Beemte-Broekland (Apeldoorn-Noord). Een aanrader voor
iedereen die de Franse kerk en de kerk wereldwijd een
warm hart toedraagt. Het doel van deze avond is: (financiële) steun voor de Faculteit Jean Calvin. Het belooft een
prachtige avond te worden, met muziek, (samen)zang en
een overdenking van ds. H. Methorst. Na afloop is er een
keur van Franse lekkernijen: macarons, clafoutis, stokbrood met brie enz. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.
Bienvenue!
Hennie Brouwer en Esther Karels
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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,-.
De stichting Samen voor Aix is een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI). RSIN/fiscaalnummer: 813657143.
Giften kunnen overgemaakt worden naar:
>> NL04 INGB 0003 4906 87 t.n.v. Stichting Samen voor Aix

// 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

