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■ Toename aantal studenten

Met dankbaarheid bieden we namens de stichting ‘Vrienden van Aix’ u opnieuw een nieuwsbrief aan. Dankbaar
zijn we voor het aanzienlijk aantal studenten. In deze
nieuwsbrief vindt u een impressie van de onlangs gerealiseerde verbouwing en ingebruikname van de bibliotheek.
Ook kunt u lezen over de promotie van Michel Johner
in 2013 tot doctor in de godgeleerdheid. Een belangrijke
gebeurtenis voor hem en de faculteit, waarmee we hem
uiteraard van harte feliciteren. Begin april was hij namens
de faculteit aanwezig op het Frans Beraad in Woerden.
Dit jaar is het veertig jaar geleden dat de faculteit werd
opgericht. In de maand september hoopt men daar in
Aix uitgebreid bij stil te staan. Tenslotte treft u in deze
nieuwsbrief een financieel jaarverslag aan. Ook dit keer
doen we met vrijmoedigheid een beroep op u om het
bijbels onderwijs in Aix-en-Provence blijvend te steunen, zowel door uw gebed als door een financiële
bijdrage. Ondanks de grote financiële offers, die
onze Franse broeders en zusters brengen, is hulp
vanuit het buitenland onontbeerlijk. Rest ons u allen
Gods zegen toe te wensen.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Ds. F. Hoek

Mevrouw Aguy Gueviguian is in vaste dienst gekomen van
de faculteit. Zij houdt zich o.a. bezig met de werving van
nieuwe studenten. Er zijn op dit moment al veel meer
aanmeldingen dan in voorgaande jaren, dat is bijzonder
hoopgevend. Waren er vorig jaar in maart vijf aanmeldingen, dit jaar al vijftien. Dit collegejaar is er al een toename
van het aantal studenten, op deze manier zet de stijgende
lijn zich voort en dat is iets dat tot grote dankbaarheid
stemt. Met name het aantal studenten op afstand neemt
toe, daarnaast is er grote belangstelling voor het ‘à la carte’ studeren. Als redenen om voor Aix te kiezen noemen
de nieuwe studenten het positieve imago van de faculteit,
de naamsverandering in ‘Jean Calvin’ heeft duidelijk een
vertrouwenwekkend effect en men is onder de indruk
van het lesprogramma. Daarnaast worden genoemd de
verhoudingsgewijs
lage collegetarieven,
de mooie omgeving,
het feit dat er meerdere docenten op de
faculteit wonen en de
hartelijke ontvangst
op de faculteit.

■ Nog 30.000 euro
nodig voor renovatie
bibliotheek

theek, zodat er meer ruimte is tussen alle boekenrekken.
In de oude situatie kon je er elkaar niet passeren en nauwelijks bukken voor een boek van de onderste plank...
Voor de overige boeken is een nieuwe opslagruimte gecreëerd, die makkelijk toegankelijk is voor Marie. Zij kan
op verzoek van studenten de benodigde boeken ophalen.
De studenten zijn nu vaker en langer in de bibliotheek te
vinden: ze kunnen studeren aan de studietafels, er staat
een computer tot hun beschikking en er is een kopieermachine geplaatst. Moesten studenten eerst nog met hun
geleende boeken naar het centrum van Aix voor kopieën,
nu kunnen ze ter plekke kopiëren of (gratis) scannen.
Er is nog veel te doen voor Marie. Nog lang niet alle
dozen zijn uitgepakt en dat is een tijdrovende klus. Bij
elk boek maakt Marie de afweging of het interessant en
bruikbaar is en hoe het geclassificeerd moet worden. Dan
kan het zomaar een paar uur duren, één doos uitpakken.
Soms roept ze daarbij de hulp in van docenten. Als ze
haar studie heeft afgerond, wil ze graag cursussen gaan
volgen voor het beheren van de bibliotheek.

Sinds september 2013 is de bibliotheek in geheel vernieuwde vorm in gebruik. Er gingen maanden van verbouwen aan vooraf, waarbij er veel werk is verzet door verschillende mensen. Alleen al het inpakken van alle boeken
en het versjouwen van die dozen... Vlak voor de verbouwing heeft de bibliothecaresse Marie Herrenschmidt er
zelfs haar studie tijdelijk voor stil gelegd. Inmiddels heeft
ze haar studie weer opgepakt, ze is bezig met de laatste
fase van de licence. Dat betekent dat ze nu nog niet fulltime als bibliothecaresse bezig is, maar dat is wel de bedoeling in de nabije toekomst. Ze vertelt enthousiast over
alle verbeteringen die de bibliotheek heeft ondergaan. Er
is gekozen om minder boeken terug te zetten in de biblio-

■ Nieuwe penningmeester in Aix
Sinds mevrouw Aguy Gueviguian in vaste dienst is gekomen van
de faculteit heeft de heer Paul Giraud de taak van penningmeester van haar overgenomen. Deze oud-student van de faculteit geniet sinds ruim een jaar van zijn pensioen en is altijd heel betrokken gebleven bij het leven op de faculteit. Met zijn uitgebreide
werkervaring in de economisch-sociale sector (o.a. directeur van
verpleeghuisinstelling) is Paul een welkome ‘aanwinst’ voor het
dagelijks bestuur van de faculteit.

■ Financieel overzicht
Stichting Vrienden van Aix - 2013
Inkomsten
Uitgaven
Diaconieën
€ 16.541,91
Aix
Particulieren
€ 5.180,71
ING Bank
Stichtingen
€ 23.200,00
Nieuwsbrief
Rente
€ 34,99
Post NL
Advertenties
€ 794,50
Batig saldo
€ 45.752,11

Saldo lopende rekening 06-01-2014
Saldo spaarrekening 31-12-2013

€ 45.500,00
€ 91,45
€ 1.485,33
€ 177,45
-€ 1.502,12
€ 45.752,11

Het jaar 2013 is, financieel gezien, een voorspoedig jaar voor
onze stichting geweest. Van diverse stichtingen hebben
we royale bedragen mogen ontvangen. Bij diaconieën en
particulieren zien we een stijging in de giften van ongeveer
10% ten opzichte van vorig jaar.
Dit alles stemt ons als bestuur dankbaar. In het afgelopen
jaar hebben we één nieuwsbrief uitgegeven. De kosten
hiervan worden voor een aanzienlijk deel gedekt door de
inkomsten van advertenties. Ook de adverteerders zeggen
we hartelijk dank.
U merkt: we proberen echt zo weinig mogelijk onkosten
te maken, zodat zoveel mogelijk geld doorgestuurd kan
worden naar de faculteit in Aix-en-Provence. Afgelopen
jaar maar liefst 45.500 euro! Mogen we ook in dit jaar op
uw steun rekenen?
Ds. A.J. Post
Nieuw-Beijerland, april 2014

€ 741,61
€ 2965,84

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

De bibliotheek beschikt over een unieke collectie boeken. Regelmatig komen studenten
van andere studierichtingen langs om ter
plekke boeken te raadplegen, bijvoorbeeld
studenten die bezig zijn met de geschiedenis van het protestantisme in Frankrijk. Nu
werkt de bibliotheek nog met een kaartenbaksysteem en kunnen zij niets lenen. Binnen
twee jaar wil Marie overgestapt zijn op een
geautomatiseerd systeem, zodat de hele collectie op internet via de site van de faculteit
te raadplegen zal zijn. Dat maakt de bibliotheek ook aantrekkelijk voor mensen buiten
de faculteit. Ook deze overstap zal veel tijd
kosten.
Er zijn nog meer plannen voor de toekomst:
er staat een mooie vitrinekast klaar, hier
zullen de bijzondere exemplaren van de
oude collectie boeken getoond worden.
Ook wil Marie gaan werken met thema’s,

nieuw aangeschafte werken op de site plaatsen enzovoort. Het is
de bedoeling dat de bibliotheek ook aantrekkelijk blijft voor studenten van de doctoraalfase. Daarom is onlangs het budget voor
de bibliotheek verhoogd, zodat de collectie uitgebreid kan worden. Dit wordt o.a. besteed aan abonnementen op tijdschriften en
digitale naslagwerken.
Al met al een verrijking voor het academische leven op de faculteit,
deze vernieuwde bibliotheek. Wat een enthousiasme, toewijding en
liefde voor het vak bij deze bibliothecaresse! Mede dankzij de financiële steun uit Nederland is dit mogelijk gemaakt, daar willen we u
als lezer en mogelijke donateur heel hartelijk voor bedanken! Tegelijkertijd doen we opnieuw
een beroep op uw vrijgevigheid. De verbouwing is zeer
voorspoedig verlopen, de
kosten zijn lager uitgevallen
dan begroot, maar er is nog
een tekort van zo’n 30.000
euro. Helpt u mee met een
‘jubileumgift’?
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■ Promotie van de rector,
prof.dr. Michel Johner
Op 20 december 2013 promoveerde de rector Michel Johner cum
laude aan de Sorbonne in Parijs. Zijn proefschrift heeft als titel
“Protestanten en het burgerlijk huwelijk aan de vooravond van de
Franse Revolutie”, een indrukwekkende en zeer uitvoerige studie
van een periode uit de Franse geschiedenis die voor protestantse
christenen bijzonder moeilijk is geweest. Enerzijds wilde men de overheid gehoorzamen zoals de
Bijbel voorschrijft, anderzijds het gezag van de Schrift en de kerk bepalend laten zijn. Dit leidde in
verschillende periodes tot allerlei dilemma’s en (gewetens)conflicten. Zo was het tijdens het Edict
van Nantes (1598-1685) verboden om te scheiden bij overspel en mochten neef en nicht niet met
elkaar trouwen. Hier is de overheid strenger dan de Bijbel. Later werd dit Edict herroepen, in
deze periode werd geëist dat als je je huwelijk officieel wilde laten erkennen, je moest deelnemen
aan de mis en eucharistieviering en je (protestantse) geloof moest afzweren. Protestanten kozen
tijdens deze zogenoemde ‘eerste woestijnperiode’ veelal voor burgerlijke ongehoorzaamheid en
sloten ‘mariages de consciences’. Nog weer later werd dit niet langer getolereerd door de protestantse kerk en besloten sommige protestanten naar het buitenland uit te wijken. De overheid
werd minder strikt, maar de protestanten hielden vast aan hun eigen huwelijkspraktijken.
Als ‘Vrienden van Aix’ feliciteren we de rector van harte met dit prachtige resultaat. Het was een
zware tijd, gedurende zes jaar heeft de rector hieraan intensief gewerkt en dat gecombineerd met
zijn functie als docent ethiek en apologetiek én als rector. Wat een geweldige prestatie!

■ Jubileumviering D.V. 13 en 14 september 2014
De faculteit viert dit jaar haar 40-jarig bestaan. De voorzitter prof. Pierre Berthoud schrijft hierover: “De 40e verjaardag is een gelegenheid om met vreugde en dankbaarheid te vieren. Als we
terugkijken op de weg die we bewandeld hebben, met alle vreugde en moeite, met beproevingen
en gebedsverhoring, zijn we niet alleen verwonderd over de trouw en goedheid van de Heere,
maar zijn onze harten ook vervuld met dankbaarheid, want we hebben onze God op zoveel
verschillende manieren zien werken: hindernissen
werden overwonnen, onze studenten ontdekten
de rijkdom van een theologie die geworteld is in de
Schriften.” Voor de jubileumviering zijn alle betrokkenen die de faculteit een warm hart toedragen uit
binnen- en buitenland van harte uitgenodigd. Overweegt u als donateur hierbij aanwezig te zijn kunt u
voor meer informatie contact opnemen met Martine Burggraaf, secretaris ‘Vrienden van Aix’.
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www.vanderperk.nl

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

Mw. Drs. Martine Burggraaf-van Dam
Prinsenhof 32
3481 HB Harmelen
Tel. 0348-446755
E-mail: gm.burggraaf@filternet.nl

Penningmeester:

Ds. A.J. Post, Wilgenhof 3
3264 TE Nieuw-Beijerland
Tel. 0186 - 684459

Giften kunnen worden
overgemaakt naar
IBAN: NL43 INGB 0003 7040 64
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)

Comité van aanbeveling
Prof.dr. G. van den Brink
Ir. H. van Rossum, Zeist
Dr. ir. J. van der Graaf, Huizen
Prof. dr. ir. E. Schuurman, Breukelen
Drs. H. de Jong, Zeist
Prof. dr. W.H.Velema, Apeldoorn
Ds. C. Mak Azn., Zutphen
Prof. dr. W.Verboom, Harderwijk
Prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn
Dr. P. de Vries, Boven-Hardinxveld
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