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Woord vooraf
Samuel Hocquelet

M

et dankbaarheid bieden we namens
de stichting ‘Vrienden van Aix’ u opnieuw een nieuwsbrief aan. Met de
docenten en het bestuur van de faculteit zijn we
dankbaar voor het aanzienlijk aantal studenten
en voor de voortgang van het werk. Dat de Faculté Jean Calvin, Institut de Théologie Protestante et Evangélique, duidelijk in een behoefte
voorziet, bleek ook tijdens de twee avonden
in april, waarop het koor van de faculteit een
enthousiast optreden verzorgde. Tijdens deze
avonden vertelden enige studenten over hun
studie, het leven op de faculteit en hun verlangen om in Frankrijk en andere Franssprekende
landen mensen bekend te maken met het Evangelie van Jezus Christus. We zien met dankbaarheid terug op de goed bezochte avonden
in Kampen en Oud-Beijerland. Ook op deze
plek willen we nogmaals onze waardering uitspreken aan het adres van allen, die deze avonden hebben mogelijk gemaakt. U vindt in deze
nieuwsbrief een foto-impressie van de avond
in Oud-Beijerland. Daarnaast kunt u lezen hoe
twee studenten op de reis naar Nederland terugblikken. Ook wordt u geïnformeerd over
enkele zaken betreffende de faculteit. Tenslotte
bevat deze nieuwsbrief het financieel jaarverslag over 2017. 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,
blijft hulp vanuit het buitenland onmisbaar. Rest
ons u allen Gods zegen toe te wensen.

Bonjour!

Wat ons het meest opviel bij aankomst en lopend door de straten, was de vrede en de rust.
Dat hebben we ook zo ervaren in de gastgezinnen bij wie we waren ondergebracht. Wat
een warmte, wat een liefde heeft u ons allen
getoond! U liet daarin een grote liefde zien
voor onze Heere Jezus Christus en dat was voor
een ieder van ons heel opbouwend. Voor ons
persoonlijk geloof, maar ook voor de gemeenschapszin binnen onze groep en over het algemeen voor de hele studentenpopulatie van de
Faculté Jean Calvin.

I

k heet Samuel en ik ben 25 jaar oud. Ik ben
student in het eerste jaar van de bachelor
theologie aan de Faculté Jean Calvin.
Ik ben afkomstig uit een Joods-christelijke familie.
De door de Faculteit georganiseerde tournee
door Nederland met het koor, gaf ons de gelegenheid om uw mooie land te ontdekken. Ook
maakten we kennis met uw cultuur, heel verrijkend! Toen ik de eerste landschappen zag in
Nederland dacht ik: Wauw, wat is dat kleurrijk!
De waterpartijen, het groen, de tulpen… zoveel natuur in een toch verstedelijkt land.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Ds. F. Hoek

Wij hebben met ons koor erg mooie kerken bezocht, oudere en modernere.
In uw kerken werden we heel hartelijk en met
zorg ontvangen, met lekkere maaltijden en ook
met zorg voor de hele organisatie van de concerten en de diensten waarin wij mochten zingen en getuigen.
Uw land en uw vredige cultuur en leven hebben
me enorm geraakt en ik zou graag regelmatig
terugkomen om uw steden te bezoeken en te
genieten van de bollenvelden, met tulpen zover het oog reikt. Wat is het goed om met broeders samen te zijn. God zegene Nederland!
Samuel Hocquelet

Lucas Cobb

De tournee was een manier om mijn studiegenoten beter te leren kennen en een nieuwe vorm
van geestelijk leven te ontdekken. In plaats van
mij ontheemd te voelen in een vreemd land heb
ik de gemeenschap ervaren met christenen in
Nederland, een heel zegenrijke ervaring. Zo
hebben we gelogeerd bij christenen die bidden
voor de faculteit. Door deze dagen in Nederland
heb ik een concreter beeld van de gemeenten

Kort nieuws uit Aix
• Het programma van de masteropleiding wordt
vernieuwd, met name de studieweekenden
worden verder ontwikkeld. Vooral door de
studenten die al een gemeente dienen worden
deze weekenden erg gewaardeerd. Nieuw dit
jaar is het onderwerp ‘Armoede, Schepping en
Koninkrijk’ Als christenen worden we uitgedaagd na te denken over onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de armoede in deze
wereld. Welke plek nemen armen in onze kerken, onze maatschappij in? Hoe verhoudt zich
onze verantwoordelijkheid tot Gods voorzienigheid en de komst van Gods Koninkrijk? De
colleges worden verzorgd door Daniel Hillion
van de stichting SEL (Association protestante
de solidarité).
•
Op 16 en 17 maart jl. vond het theologisch
‘Carrefour’ plaats in Aix met het thema ‘Uw
Koninkrijk kome: het Koninkrijk van God in de
Kerk en in de maatschappij’. Een honderdtal
deelnemers dachten na over het Koninkrijk
van God in het Oude en Nieuwe Testament,
in de systematische en in de praktische theologie. De lezingen werden verzorgd door de
docenten van de faculteit en door prof. Nicolas Farelly. Deze zijn terug te lezen in de Revue Réformée. Mocht u deze willen ontvangen,
dan kunt u contact opnemen met Martine Burggraaf, secretaris ‘Vrienden van Aix’.

die bijdragen aan de financiële steun van de faculteit. Ik ben dankbaar dat ik heb kunnen vertellen over mijn studie aan de faculteit.
Als musicus werd ik erg geraakt door de muziekstukken die op het orgel werden gespeeld.
Bij elk concert hebben we ‘U zij de glorie’ gezongen, dat is één van mijn lievelingsliederen.
Het was heel bijzonder dat met broeders en zusters uit een ander land te zingen. Dat lied heeft
de band versterkt onder gelovigen maar het
heeft mij ook laten zien dat de taal geen obstakel is om zich te verenigen in één en hetzelfde
geloof, in Christus onze enige Heer en Redder.
Tot slot wil ik de Heere danken voor deze ervaring die we met elkaar beleefd hebben. Ik
dank God dat Hij onze zang heeft gebruikt om
mensen tot Hem te brengen en aan Hem te verbinden. Aan God zij de glorie tot in eeuwigheid!
Lucas Cobb

Concert in
Oud-Beijerland

Oefenen in Kampen

Concert in Oud-Beijerland

Concert

H

allo allemaal, mijn naam is Lucas Cobb
en ik ben 18 jaar. Enkele jaren geleden
kreeg ik de roeping om theologie te
gaan studeren. Daarom heb ik na mijn eindexamen besloten die grote stap te zetten en me
te laten leiden door de Heere God. God heeft
mij gaven geschonken voor de studie theologie
maar vooral voor muziek. Het is dus voor mij
een groot plezier om te zingen in het koor van
de faculteit. De tournee naar Nederland was
fysiek best wel zwaar maar bovenal een zegen
van God.

Van de penningmeester

COLOFON
Stichting ‘Vrienden van Aix’
Secretariaat:
Mw. Drs. Martine Burggraaf-van Dam
Prinsenhof 32
3481 HB Harmelen
Tel. 0348-446755
E-mail: gm.burggraaf@filternet.nl

Penningmeester:
Op 11 april heeft het bestuur de jaarrekening-2017 vastgesteld. Over
dat jaar hebben we € 27.500 overgeboekt naar Aix. Een mooi resultaat; wel een lager bedrag; de reden is dat een geoormerkte meerjaarlijkse gift van € 15.000 volgens afspraak voor het laatst in 2016
werd ontvangen. We zijn blij met alle ontvangen giften, van klein tot
groot, en zeggen de gevers daarvoor hartelijk dank! Helaas lukt het
ons niet (afgezien van de extra kosten die dit zou meebrengen) om
degenen die hebben bijgedragen persoonlijk te bedanken.

L.A. van Wingerden, Spindermolen 7
3371 RN Hardinxveld-Giessendam
Tel. 0184-670414
E-mail: leen.van.wingerden@online.nl

Ook voorlichting aan onze achterban via de nieuwsbrief is een onderdeel van de doelstelling, Nederland bekendmaken met het Franse protestantisme. De lagere kosten vloeien voort uit een lagere oplage van de nieuwsbrief (in 2016 zijn meer exemplaren gedrukt voor
bijzondere gelegenheden).
De bijdragen vanuit het buitenland aan de Faculté Jean Calvin blijven dringend noodzakelijk. We roepen zendingsorganen en diaconieën in de gemeenten hierbij op om steun te blijven bieden, en als
dit nog niet gebeurt, dat serieus te overwegen. Wat is er mooier dan
(meestal) jonge mensen te vormen, en ze toe te rusten om straks in
het Koninkrijk van God werkzaam te zijn, in Frankrijk maar ook op
andere plaatsen in de wereld!
Adreswijzigingen kunt u aan onze secretaris doorgeven. Vriendelijk
verzoek bij uw overboeking uw postcode en huisnummer te vermelden zodat wij kunnen nagaan of u de nieuwsbrief al ontvangt; helaas
worden adresgegevens door de banken al enkele jaren niet meer
doorgegeven.
Leen van Wingerden, penningmeester

Giften kunnen worden
overgemaakt naar
IBAN: NL43 INGB 0003 7040 64
t.n.v. Stichting ‘Vrienden van Aix’
te Hardinxveld-Giessendam.
De stichting staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel in
Rotterdam, onder nr. 230 92 128.
Wij zijn ANBI erkend
(standplaats Harmelen)

Privacyregels
De regels voor privacy zijn met het ingaan per 25 mei dit jaar
van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
aangescherpt. Voor privépersonen geldt dat we naam, adres en
woonplaats (en waar bekend telefoonnummer en e-mailadres)
bewaren met als hoofddoel u onze nieuwsbrief toe te kunnen
zenden. Uw gegevens worden niet met anderen gedeeld. Voor
gevers van giften geldt dat ook de IBAN bewaard blijft.
Van kerken/kerkelijke gemeenten en andere organisaties waar
we contacten mee hebben houden we vanzelfsprekend ook gegevens bij. Het doel van de Nieuwsbrief is om u te kunnen informeren over de situatie van de kerk in Frankrijk, over het werk
van onze stichting en dat van de Faculté Jean Calvin, om dit te
kunnen ondersteunen door uw gebed, en zo mogelijk met uw financiële bijdragen. Mocht u toezending van de nieuwsbrief niet
(langer) op prijs stellen, dan verzoeken wij u ons dit (bv. via het
contactformulier op de website) door te geven.
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Prof.dr. G. van den Brink
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Prof. dr. ir. E. Schuurman, Breukelen
Drs. H. de Jong, Zeist
Prof. dr. W.H. Velema, Apeldoorn
Ds. C. Mak Azn., Zutphen
Mr. C.G. van der Staaij
Prof. dr. W. Verboom, Harderwijk
Prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn
Dr. P. de Vries, Boven-Hardinxveld

