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Woord vooraf
Met dankbaarheid bieden we namens de stichting
‘Vrienden van Aix’ u opnieuw een nieuwsbrief aan.
Dankbaar zijn we dat ook in het afgelopen studiejaar
2011 – 2012 het werk op de faculteit doorgang kon
vinden. De Faculté Jean Calvin, Institut de Théologie
Protestante et Evangélique (voorheen: Faculté Libre de
Théologie Réformée), de enige gereformeerde faculteit in de Franstalige wereld, voorziet duidelijk in een
behoefte, gezien ook het feit dat jaar op jaar veelal
jonge mensen zich aanmelden vanuit het verlangen om
in Frankrijk en andere Franssprekende landen anderen bekend te maken met het rijke Evangelie van Jezus
Christus. In deze nieuwsbrief verwoordt een student
hoe belangrijk het aangeboden onderwijs voor hem en
anderen is.
We zijn ook dankbaar voor het feit dat de inkomsten van onze stichting in 2011 geen grote achteruitgang te zien geven, ondanks de economische recessie. In deze nieuwsbrief treft u een
financieel overzicht van 2011 aan met daarbij een
toelichting van onze penningmeester. Ondanks de
grote financiële offers, die onze Franse broeders
en zusters brengen, blijft steun vanuit het buitenland

onontbeerlijk. Zeker ook met het oog op de plannen
voor de noodzakelijke verbouwing van de campus. We
hopen dat deze plannen, mede door uw giften, ook
gerealiseerd zullen kunnen worden. Binnenkort hoopt
een aantal mensen van het eerste uur vanwege hun
leeftijd afscheid te nemen van de faculteit. Het betreft
de docenten prof. Paul Wells en prof. Pierre Berthoud
en de bibliothecaresse Aline Dieleman. Veel hebben zij
voor de faculteit gedaan, waarvoor we hen dankbaar
zijn. Gelukkig kan na hun vertrek het werk voortgang
vinden, onder andere door de inzet van prof. G. Kwakkel van de theologische faculteit in Kampen (Broederstraat), die aan de faculteit in Aix regelmatig colleges
Oude Testament zal verzorgen. Helpt u om het bijbels
onderwijs financieel mogelijk te blijven maken? Dat
deze nieuwsbrief opnieuw grotendeels kosteloos vervaardigd kon worden is te danken aan onze adverteerders. Wij zijn hen dankbaar voor de getoonde betrokkenheid bij het werk van de faculteit. Rest ons u allen
Gods zegen toe te wensen.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Ds. F. Hoek

■ Verantwoording
Er is grote dankbaarheid voor de vele giften die we als stichting
hebben ontvangen. Vanuit diaconieën en stichtingen kwam bijna
evenveel binnen als vorig jaar. Er zijn drie opvallende verschillen
met de jaarrekening van vorig jaar: ten eerste, de beheerder
van een fonds dat drie jaar achtereen € 25.000 geeft voor de
theologische faculteit in Aix, heeft niet in 2010 zijn jaarlijkse bijdrage overgemaakt, maar net na de jaarwisseling in januari 2011.

Dit bedrag kan daarom niet worden opgenomen op deze
jaarrekening. We zijn dit fonds, waarvan de beheerder
liever anoniem blijft, wederom erg dankbaar. Het tweede
verschil betreft de post nieuwsbrieven. We hebben in
2011 geen twee, maar slechts één nieuwsbrief uitgegeven.
Dat betekent minder kosten voor het uitgeven van een
nieuwsbrief, maar het betekent ook minder inkomsten uit
advertenties. Tenslotte, er zijn dit jaar
geen kosten gemaakt voor de website
en het bestuur. Op 31-12-2010 hadden
we € 3.974,17 in kas, per 31-12-2011
was dat opgelopen tot € 10.200,49.
Daarbij moet wel opgemerkt worden
dat we begin januari de € 25.000 van
het eerder genoemde fonds, en nog een
ander aanzienlijk bedrag, hebben overgemaakt naar de faculteit in Aix. Alle
gevers nogmaals hartelijk dank!
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Ds. A.J. Post, Nieuw- Beijerland
Penningmeester

De Heere overlaadt Zijn kinderen met gaven, Hij rust hen toe voor de dienst van de verzoening
										
(vgl. 2 Corinthe 5 : 18-20)

■ Een student uit Aix aan het
woord
Bonjour,
Mijn naam is Jean René
Moret en ik ben drie jaar
geleden met mijn studie
begonnen aan de faculté
Jean Calvin. Ik kom uit
Zwitserland en ik ben
opgegroeid in een evangelische gemeente. Na mijn studie natuurkunde realiseerde ik mij dat ik me eigenlijk meer interesseerde
voor het Evangelie dan voor een ‘gewoon’ beroep
en dat mijn geloof in mijn oorspronkelijke gemeente
nauwelijks gevoed werd tijdens de diensten. De faculteit geeft mij degelijk, bijbels onderwijs, niet eenvoudig, maar wel heel opbouwend voor het geloof. Ik ben

ook heel blij met het feit dat, terwijl de Bijbel absoluut bovenaan staat, de faculteit de belangrijke lessen
onderwijst die de geschiedenis van de Kerk van alle
tijden ons heeft opgeleverd. Daardoor wordt voorkomen dat we ons simpelweg zouden aanpassen aan
de denkwijze van deze tijd. We mogen ons juist laten
bemoedigen door het bijbelse gedachtengoed van vele
eeuwen voor ons.
De faculteit geeft ook bijzonder veel aandacht aan het
voorleven en uitdragen van het geloof, niet alleen in theorie, maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar. Het
gemeenschapsleven op de faculteit voegt veel toe aan het
plezier waarmee ik hier studeer en het vormt mijn karakter. Binnenkort hoop ik te slagen voor mijn bachelor,
daarna verder te gaan voor mijn master, in Aix of elders.
Vervolgens hoop ik terecht te komen op de plaats waar
de Heere mij kan gebruiken in dienst van zijn Kerk.
Hartelijke groeten,
Jean René Moret

■ Bibliotheek
Op 15 juni 2012 neemt zij na vele
jaren trouwe dienst afscheid van
haar vertrouwde werkplek. Voor
haar vertrek vraag ik Aline Dieleman, die al zo lang het vertrouwde
gezicht is van de bibliotheek, uit te
leggen waarom de bibliotheek de uitbreiding zo hard nodig heeft. In haar
antwoord vertelt Aline dat de bibliotheek ‘pleine comme un oeuf’ is
(letterlijk: zo vol als een ei)...
In het jaar 1978 werd de bibliotheek
ingericht in het nieuwe gedeelte van de faculteit dat toen net
gebouwd was, in een mooie zaal van 120 m2. De boekenkasten
stonden ruim opgesteld en er waren zelfs nog lege plekken op de
boekenplanken van in totaal 392 meter lengte.

Vandaag de dag, ruim dertig jaar later, staan de boekenkasten
een stuk dichter op elkaar omdat ze in aantal zijn verdubbeld, er
is nu 854 meter aan boekenplanken. Deze planken staan zo vol
dat er ruimte te kort is en er zelfs nieuwe boeken in rijen op de
werktafels zijn geplaatst...
We zien erg uit naar de realisering van de nieuwbouwplannen
waarbij er een opslagplaats zal komen voor de boeken die
niet dagelijks gebruikt worden. Daardoor kunnen we ruimte
maken voor boeken en tijdschriften die bij ons binnenkomen
of die we als gift ontvangen en die we zo hard nodig hebben
om bij te blijven. Aline: “ik ben dol op boeken, zeker theologische, ik geloof dat ik er aantrekkingskracht op uitoefen, zoveel
krijgen we binnen.”
De plannen voor renovatie en uitbreiding van de bibliotheek liggen klaar, het is nu wachten op groen licht voor wat betreft de
financiën. Uw financiële bijdrage is uiteraard heel hartelijk welkom!
Martine Burggraaf

