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Vindt u het aardig om eens te zien of u met een
honderdjarige door één deur kunt?
De Waarheidsvriend is jarig en in traktatiesfeer. U kunt het blad momenteel
zeventien weken ontvangen voor 10 euro, dat is letterlijk voor een appel en een ei
per week. Zeker weten dat u ontdekt dat een honderdjarige niet grijs hoeft te zijn.

Wilt u op dit aanbod ingaan?
Geef dan uw voorkeur aan wat u wilt dat er gebeurt na deze 17 weken:
∞ zet de actie automatisch om in een abonnement (47 euro per jaar)
∞ mondeling of schriftelijk contact over voorzetting van het abonnement
en stuur deze voorkeur samen met uw adresgegevens op naar:
De Waarheidsvriend
Kleine Fluitersweg 253
De
7316 MX Apeldoorn
WaarheidsMailen of bellen kan ook:
vriend
info@gereformeerdebond.nl of 055-5766660

www.impactreclame.nl
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Giften kunnen worden
overgemaakt naar
gironummer 3704064 t.n.v.
Stichting ‘Vrienden van Aix’ te
Nieuw Beijerland. De stichting
staat ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel in Rotterdam,
onder nummer 230 92 128.
Wij zijn ANBI erkend
(standplaats Harmelen)
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Contactgegevens Drukkerij Van der Perk:
tel. (0184) 688 377
e-mail: info@vanderperk.nl
Contactgegevens Impact reclame:
tel. (0184) 688 388
e-mail: info@impactreclame.nl
Van Leeuwenhoekweg 3 - 2964 LJ Groot-Ammers
Postbus 25 - 2964 ZG Groot-Ammers

Kijk voor al onze lbo, mbo en hbo vacatures op: www.werkis.nl

Verder met werk | www.werkis.nl

www.vriendenvanaix.nl
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Woord vooraf
Misschien viel het u al meteen op: op het voorblad treft
u een nieuwe foto. In de afgelopen tijd is er het één en
ander veranderd in de samenstelling van het personeel op
de faculteit . In deze nieuwsbrief leest u er meer over. Op
15 juli jongstleden vond het officiële afscheid plaats van
prof. dr. Paul Wells en de bibliothecaresse mevrouw Aline
Dieleman. Namens onze stichting waren daar de oudsecretaris dhr. Ton Admiraal en zijn vrouw bij aanwezig.
In de zomer van 2012 vonden meer Nederlanders de
weg naar Aix-en-Provence. Het is namelijk mogelijk om
‘s zomers een kamer te huren op de faculteit voor een
heel redelijk tarief. Voor de faculteit een mooie bron van
inkomsten, voor u een mogelijkheid om de prachtige stad
Aix te bezoeken of de reis naar het zonnige zuiden te
overbruggen. Nog een manier om de faculteit te steunen: er is door de directeur van de faculteit, Kim Tran,
een cd uitgebracht. De opbrengst hiervan is voor de
faculteit. Voor meer informatie over deze beide zaken verwijs ik u naar de advertenties in deze nieuwsbrief. Ook vond er afgelopen zomer voor het eerst
een zomeruniversiteit plaats op de faculteit rond het
thema: “Mijn moslimbuurman”. Volgend jaar zal er
weer een zomeruniversiteit worden georganiseerd, in

de volgende nieuwsbrief leest u er meer over.
Verder treft u in deze nieuwsbrief enkele woorden van
de docent apologetiek Yannick Imbert aan. In de afgelopen drie jaar is zijn salaris voor de helft bekostigd door
een anonieme sponsor via onze stichting. Als bestuur
zijn wij hard op zoek naar een nieuwe mogelijkheden om
deze docent te kunnen blijven steunen. Wie helpt? Heeft
u ideeën of ziet u vanuit uw kerkelijke gemeente of bedrijf mogelijkheden, laat het ons weten. Dat uw steun nog
steeds nodig is kunnen we niet genoeg benadrukken. De
financiële situatie blijft een punt van aandacht en zorg.
Qua uitgaven blijft de faculteit strak binnen de begroting.
Maar voor wat betreft de inkomsten uit giften ontvingen
we als bestuur onlangs een dringend appel van de voorzitter en de directeur van de faculteit. Zij geven aan dat
dit jaar de giften achterblijven ten opzichte van de voorgaande jaren. We hopen van harte dat u naar aanleiding
van deze nieuwsbrief weer een gift wilt overmaken!
Tot slot danken we de adverteerders weer hartelijk; zij
stellen ons in staat de nieuwsbrief tegen zo laag mogelijke kosten uit te brengen,
met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Martine Burggraaf- van Dam

■ Nieuwe gezichten op de faculteit
Op het voorblad ziet u van links naar rechts de docenten
Michel Johner (ethiek), Gert Kwakkel (Oude Testament
en Hebreeuws), Ronald Bergey (Oude Testament en Hebreeuws), Jean-Philippe Bru (Praktische theologie), Donald
Cobb (Nieuwe Testament) en Yannick Imbert (apologetiek). Jean-Philippe Bru is dit jaar voor het eerst in dienst
van de faculteit. Hij is geboren in Arès in de Gironde, getrouwd met Dana en heeft enkele jaren als zendeling in
Roemenië gewerkt. Daarna heeft hij 12 jaar als predikant
gewerkt in Frankrijk. Een heel nieuw gezicht is hij niet op
de faculteit, hij heeft er zelf gestudeerd . Gert Kwakkel is
parttime in dienst van de faculteit in Aix en blijft daarnaast
verbonden aan de universiteit van Kampen. Michel Johner is
benoemd tot rector en vervangt daarmee Paul Wells. Paul
Wells woont inmiddels in Engeland maar is bereid gevonden
nog een jaar actief te blijven als adjunct-rector. Hij heeft
als specifieke taak de faculteit te vertegenwoordigen in de
buitenlandse contacten, met name in de Engelstalige landen.
Op de foto hiernaast ziet u de nieuwe voorzitter van het
bestuur: emeritus professor Pierre Berthoud heeft ds. Pascal

Geoffroy opgevolgd. Direct links naast de voorzitter
staat de nieuwe penningmeester, mevrouw Aguy Gueviguian. Zij is afkomstig uit het bedrijfsleven en houdt
zich ook bezig met allerlei administratieve zaken op de
faculteit en het werven van studenten. Rechts staat
mevrouw Noro Andrianalizah, zij is secretaris van het
bestuur. Helemaal links mevrouw Christine Grandmougin, werkzaam op de administratie. De bibliotheek
is gelukkig ook weer bemand, mevrouw Marie Herrenschmidt is hier benoemd. Al met al heel wat nieuw
elan op de faculteit, wij wensen alle medewerkers en
natuurlijk ook de studenten van harte Gods zegen toe!

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

Kamers te huur

Hij is uit…

De vereniging die de gebouwen van de FLTR beheert,
de ACEF, verhuurt tussen 1 juli en 15 september enkele kamers van de faculteit.
Voor inlichtingen hierover kunt u bellen naar:
00 31- (0)4 42 27 77 28 of (0)4 42 26 13 55
of mailen naar: acefltr@yahoo.fr

De CD

R O A D MO V II E
18 onvergetelijke liederen gezongen door
KIM TRAN
De opbrengst van de verkoop van de cd gaat naar de
FACULTE JEAN CALVIN
Om de CD te bestellen belt of mailt u :
culturfac@facultejeancalvin.fr
Tel : 04 42 26 13 55

een kamer

U kunt ook contact opnemen met
Martine Burggraaf, secretaris ‘Vrienden van Aix’
gm.burggraaf@filternet.nl

■ Enkele woorden van docent
apologetiek Yannick Imbert
Ik ben begonnen met lesgeven op de Faculteit ‘Jean Calvin’ in
2009. Zo’n tien jaar daarvoor was ik er zelf nog student. De afgelopen drie jaren en ook al de periode dat ik student was, heb ik
als een bijzondere tijd van genade ervaren. De werkzaamheden
van een ‘startende’ docent richten zich vooral op het voorbereiden van de colleges en het begeleiden van de studenten, dat
zijn twee wezenlijke elementen in de theologische en pastorale
opleiding. Als docent apologetiek (dat is de verdediging en het
presenteren van de inhoud van het christelijk geloof) houd ik tal
van lezingen over zeer uiteenlopende onderwerpen, zoals de islam, de zending en argumenten tegen het geloof. Al die zaken, de
colleges, de begeleiding, de publicaties en de lezingen, staan ten
dienste van de Kerk van Christus, op Hem zijn alle dingen gericht.
Vanuit Aix bedank ik u allen hartelijk voor uw betrokkenheid en
steun, met broederlijke groet,
Yannick Imbert

Yannick Imbert is de vierde van links

