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// NOVEMBER 2022

PREMIER MOT

WOORDEN VAN DE VOORMALIGE RECTOR YANNICK
IMBERT EN DE NIEUWE RECTOR JEAN-PHILIPPE BRU

AL BIJNA 50 JAAR WORDT ONDERWIJS GEGEVEN IN AIX EN PROVENCE VANUIT DE OPLEIDING
JEAN CALVIN. EN NOG STEEDS KOMEN STUDENTEN AF OP EEN REFORMATORISCHE THEOLOGIE
DIE HET HELE LEVEN WIL BESLAAN EN DE
TOTALE MENS: HOOFD, HART EN HANDEN.

De afgelopen drie jaar had ik het voorrecht rector van de faculteit Jean
Calvin te zijn. Wie had, toen mijn mandaat begon in september 2019, kunnen
bedenken dat meer dan de helft van onze planeet als gevolg van de Covid
pandemie in quarantaine terecht zou komen? Mijn mandaat heeft dus
plaatsgevonden in een periode van een wereldwijde
pandemie. Dat is een grote uitdaging geweest maar
in beproevingen zien we Gods trouw en genade
aan het werk. God heeft de faculteit gespaard:
studenten, docenten en medewerkers. We zijn
er diep door geraakt, zoals iedereen, maar in de
afgelopen twee jaar hebben we met de psalmist
kunnen zeggen: « Proef en zie dat de Heere goed
is » (Psalm 34 : 9)
Yannick Imbert

// NIEUWSBRIEF NR 7

Theologie als wetenschap is steeds meer aan
het afkalven in West-Europa… maar daar staat
tegenover dat in andere delen van de wereld
de vraag ernaar groeit. Jonge christenen
komen vaak tot geloof in een charismatische
golf, maar na verloop van tijd verlangen ze naar
verdieping, verbreding en doordenking van
hun geloof. Daarvoor biedt deze opleiding nog
steeds het nodige voor mensen in ontwikkeling. En de Franstalige wereld is natuurlijk niet
beperkt tot Europa….. met name ook in Afrika
is een groeiende beweging die verlangt naar de
verdiepende theologische inzichten. Zelfs als
het aantal studenten dat naar Aix komt om ter
plaatse te studeren afneemt, zien we tegelijk
een groei van onderwijs online en op afstand
(vooral na de start van de online-opleiding in
Senegal met het onderwijsmateriaal van FJC).
Dit alles maakt uw steun nog steeds onontbeerlijk, in de eerste plaats door middel van gebed.
Maar ook uw financiële bijdrage blijft van
belang, wil de Faculteit blijven voortbestaan en
daadwerkelijk haar 50-jarig bestaan kunnen
vieren DV 2024!
Egbert Brink, voorzitter Samen voor Aix

Een rector opvolgen die zo creatief is als Yannick Imbert, dat is niet
eenvoudig, maar ieder mag zijn eigen persoonlijkheid en talenten inzetten
om bij te dragen aan het academische leven. Voor wie mij kent, zal dat in
mijn geval mijn pastorale ervaring en organisatietalent zijn. De rector is er
niet om zijn visie op te leggen, maar om de collega’s centraal te stellen en
de omstandigheden op de faculteit zo te creëren dat ieders gaven tot hun
recht komen. We hebben het voorrecht in Aix-en-Provence te werken met
getalenteerde docenten maar de geringe omvang van ons kleine instituut
maakt het soms moeilijk onze missie te volbrengen op het gebied van
onderwijzen, onderzoeken en publiceren. Als ik kan bijdragen aan een zo
gunstig mogelijke werkomgeving zal mijn mandaat als rector vervuld zijn.
Eén van de belangrijkste doelen die we voor de komende drie jaar hebben
vastgesteld is de vernieuwing van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding, daar hebben we
de afgelopen jaren aan gewerkt. Het doel van
deze hervorming is dat onze gediplomeerden
beter zijn voorbereid op hun pastorale werk of
op welke andere roeping zij ook maar mogen
ontvangen van onze God. Daarvoor hebben we
de geestelijke en pastorale vorming versterkt.
Jean-Philippe Bru

DE VERBAZINGWEKKENDE
GENADE VAN GOD

DONEREN?

Paul Wells was jarenlang de hoogleraar systematische theologie
(vroeger dogmatiek) aan de FJC
en woonde samen met zijn vrouw
Allison op de campus in Aix-enProvence. Hij vormde generaties
studenten in de geloofsleer. Wells heeft
al veel gepubliceerd en heeft er voor gezorgd dat er veel
gereformeerde théologie in het Frans beschikbaar kwam
(ook al is het Engels zijn moedertaal). Al in 2001 publiceerde
hij La foi chrétienne en libre accès, een beknopte inleiding
in het christelijk geloof. Nu Wells met emeritaat is heeft hij
zich gezet aan een uitgebreidere systematische théologie.
Afgelopen jaar verscheen daarvan het eerste deel: La grâce
(étonnante) de Dieu: une théologie biblique et systematique
de l’alliance (de verbazingwekkende genade van God: een
bijbelse en systematische théologie van het verbond). Wat
maakt dit werk nu bijzonder? Dat zit het vooral in de combinatie van dat het Frans is, gereformeerd en eigentijds.
Een Franse gereformeerde geloofsleer bestaat al eeuwen.
Ruim 10 jaar geleden publiceerde Wells een hertaling van
de Franse editie van Calvijns Institutie. Maar Calvijn, hoe
waardevol ook, is 500 jaar oud. De nieuwe tijd kent nieuwe
uitdagingen: Wells gaat dit
expliciet aan in zijn boek:
het is een geloofsleer
voor het Frankrijk van de
21e eeuw met alle uitdagingen die daar bijhoren.
En dat uitdrukkelijk in de
gereformeerde traditie:
steeds zijn Calvijn, maar
ook Herman Bavinck aan
het woord als belangrijke
gesprekspartners. En
natuurlijk de Schrift als
belangrijkste bron. Wat dit boek helemaal uniek maakt is
dat het echt Frans is. Veel Franse gereformeerde théologie
is vertaald: uit het Engels meestal. Dat is heel goed, maar
het blijft dan toch iets van ‘import’ houden. Wells geeft ons
een echte Franse geloofsleer en dat is uniek en waardevol.
Het boek is dik, toegankelijk. Geschreven in korte hoofdstukken steeds gevolgd door verwerkingsvragen en tips
voor verdere lectuur. Een uitstekend handboek voor het
onderwijs in de dogmatiek aan de FJC. We zijn dankbaar
voor deze rechtstreekse vrucht van de Faculté Jean Calvin
die wij als stichting al jarenlang kunnen steunen met dank
aan u, onze donateurs.

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.
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Blijft u de faculteit ook steunen in 2023?
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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

Ambachtsheerelaan 30, 3481 GL Harmelen
T: 06-23799322
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

