Z

ondagmorgen 2 april. Een bijzondere dienst in de Grote Kerk
in Papendrecht. Prof. Donald Cobb (rechts op foto) uit Aix-enProvence ging in de ochtenddienst voor en preekte vanuit ‘The
Sermon at the Mountain’ - de Bergrede - over verzoening (reconciliation). De Engelstalige preek was door de vertaling door Peter Schillemans (links op foto) goed te volgen.
Na de dienst: ontmoeting met de predikant en met directeur Kim Tran
van de theologische faculteit in Aix; de laatste zong voor de aanwezigen enkele Franse liederen. Prof. Cobb vertelde over het werk van
de faculteit. Veel gemeenteleden kwamen deze dag in aanraking met
het gereformeerd protestantisme in Frankrijk, een kleine groep in dit
grote land. Vakantiegangers moeten moeite doen als ze een gereformeerde dienst willen bezoeken.
De theologische faculteit van Aix-enProvence mag voor die gemeenten predikanten opleiden. Ze leiden overigens
ook predikanten op voor andere Franstalige landen bijv. in Afrika.
Mooi dat er door het bezoek van Prof.
Cobb en Kim Tran, nu meer bekendheid
is met het werk van de faculteit en de
Stichting Vrienden van Aix. Het is nodig
om dit werk in de voorbeden te gedenken en daadwerkelijk te steunen.
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In maart heeft het bestuur de jaarrekening-2016 vastgesteld. Inclusief een bedrag van € 15.000, laatste deel van een meerjarenbijdrage voor een bepaald doel, konden we € 40.500 overboeken naar
Aix. Een andere geoormerkte bijdrage viel in 2016 weg (in 2015 nog
€ 10.000). Voor een flink deel werd dit gecompenseerd door de opbrengst van ruim €5.000 van een inzameling voor ons werk bij het
begin van het studiejaar 2016-2017 aan het Wartburg College, terwijl ook de bijdragen van kerken en particulieren toenamen.
Alle gevers heel hartelijk dank!
De voorlichting aan de achterban via de nieuwsbrief is een onderdeel van de doelstelling, Nederland bekendmaken met het Franse
protestantisme; de hogere kosten zijn het gevolg van een grotere oplage van de Nieuwsbrief, die ingezet is bij bijzondere gelegenheden.
De bijdragen vanuit het buitenland aan de Faculté Jean Calvin blijven dringend noodzakelijk. We vragen alle geadresseerden van
deze nieuwsbrief om het vertrouwen van docenten en studenten in
Aix-en-Provence niet te beschamen!
Adreswijzigingen kunt u aan onze secretaris doorgeven. Vriendelijk verzoek bij uw overboeking uw postcode en huisnummer te vermelden; helaas worden die door de banken niet meer doorgegeven.

22 april 2018. Altijd weer een hoogtepunt.
In de nieuwsbrief van november hopen we u
de data en de plaats van de concerten door
te geven. Zou u voortaan de nieuwsbrief liever
digitaal ontvangen, geeft u dat dan per e-mail
door aan onze secretaris, mevr. drs. T.J. Burggraaf-van Dam. Rest me u allen Gods zegen
toe te wensen. En zou u dit jaar uw vakantie in
Frankrijk doorbrengen, bezoekt u dan op zon-

Studenten - Frankrijk

I

k ben op de faculteit Jean Calvin terechtgekomen omdat ik me daartoe geroepen
voelde door de Heere God, maar ik had ook
behoefte aan een solide theologische opleiding
om gehoor te kunnen geven aan Gods roeping.
Deze periode is heel verrijkend voor mij geweest, hoewel het niet altijd eenvoudig was. Ik
heb dankzij de colleges maar ook door de contacten met andere studenten en de docenten de
Heere God beter leren kennen. Door moeilijke
perioden in mijn leven heen heb ik geleerd mijn
vertrouwen op de Heere God te stellen, meer
dan op mijzelf. Na drie jaar hier gestudeerd te
hebben hoop ik binnenkort mijn bachelorstudie
theologie af te ronden. Ik ben God dankbaar
voor de kans die ik gekregen heb diepgaand
Zijn Woord te bestuderen en voor Zijn trouw tijdens deze studietijd. Momenteel bereid ik me
erop voor om Hem te dienen in Zijn Kerk, samen

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

Bijna afgestudeerd

I

k ben derdejaars student in de
bachelorfase op de faculteit Jean
Calvin. Toen ik meer dan twee
jaar geleden in Aix aankwam wilde ik
slechts één jaar theologie studeren.
Maar dat eerste jaar was zo rijk aan
ontdekkingen en was zo leerzaam dat
ik besloten heb te blijven om de bachelorstudie helemaal af te maken.
Het onderwijs is van erg goede kwaliteit en we worden hier sterk ondersteund door het docentencorps en de administratieve
staf. Deze twee extra jaren waren niet mogelijk geweest
zonder de financiële steun van de partners van de faculteit, ik ben hun dan ook heel dankbaar. Dit heeft mogelijk gemaakt dat ik mijn studie kan vervolgen en dat ik
beter toegerust ben om de Heere God en Zijn gemeente
te dienen.
Lydia Schaechtelin

huidige en voormalige docenten Hebreeuws en Oude
Testament v.l.n.r. Michaël de Luca, Rodrigo de Sousa, Gert
Kwakkel, Ron Bergey, samen met voorzitter Pierre Berthoud

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

Arnaud Bersier

Virginie Moret

Getuigenis van Virginie Moret

dag een protestantse gemeente. Het is voor u
leerzaam en voor de Franse broeders en zusters een bemoediging. Op onze website vindt
u informatie over het bezoeken van kerkdiensten in Frankrijk.

met mijn man en ook mijn masterstudie aan de
faculteit Jean Calvin voort te zetten.
Bonjour à tous,

M

ijn naam is Arnaud Bersier, ik ben 23
jaar en ik kom uit Lausanne in Zwitserland. Ik zit nu in mijn 3e jaar van de
studie theologie aan de faculteit Jean Calvin en
ik ben van plan mijn studie vervolgen in Londen. Het is mijn doel om predikant te worden.
De laatste tijd heb ik veel nagedacht over de
vraag wat de studie theologie mij gebracht
heeft. Ik denk dat het belangrijkste is dat ik
geleerd heb de Bijbel op de juiste manier te
bestuderen. Ik heb de middelen ontvangen om
mijn visie op de theologie en het leven op Gods
Woord te baseren. Ik geloof dat deze middelen
me de rest van mijn leven zullen helpen om te
leven als mens en predikant naar Gods hart.

Hari Andriamanantsoa

M

ijn naam is Hari Andriamanantsoa, ik
kom uit Madagaskar, ik ben 37 jaar,
ben getrouwd en heb twee zoons van
zes en drie jaar oud. Al van kinds af aan heb
ik met mijn familie de gereformeerde kerk bezocht. Toen ik opgroeide stelde ik mezelf existentiële vragen over de Heere God, over het
leven en de wereld om mij heen en kreeg ik
steeds meer het verlangen me te verdiepen in
de studie theologie. Door Zijn genade en Zijn
liefde heeft God mij tot Zich getrokken via mijn
werk. Ik heb drie jaar lang lesgegeven in een
christelijk weeshuis. Daar heb ik een persoonlijke relatie gekregen met de Heere.
In 2009 kwam ik in Frankrijk aan, eindelijk
brak het moment aan dat mijn grote wens om
theologie te studeren in vervulling ging, ik
schreef me in bij de faculteit Jean Calvin voor
een studie van zes jaar (op afstand, met de Bijbelse talen Hebreeuws en Grieks).

Dankzij het professionele docententeam en de
hartelijke, persoonlijke ontvangst van de ondersteunende administratieve dienst kan ik dit
jaar eindelijk afstuderen. De studie heeft lang
geduurd en was pittig, maar dat is het lot van
alle strijders die in de strijd willen overwinnen. Deze opleiding heeft mij een uitstekende,
bijbelgetrouwe basis gegeven op het gebied
van de gereformeerde leer, ik ben vertrouwd
geraakt met de grondtekst van de Bijbel en bovenal met de Heere God.
Ik wil graag iedereen bedanken die, van dichtbij of van ver weg, heeft bijgedragen aan het
goede verloop en de geslaagde afloop van mijn
studie aan de faculteit. Ik bid dat de faculteit
door haar onderwijs dwars door alle grenzen
heen, het licht van het Evangelie van Christus
in de wereld mag blijven brengen.

Student - Madagaskar
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H

ierbij bieden we u namens de stichting
‘Vrienden van Aix’ weer een nieuwsbrief aan met daarin verschillende wetenswaardigheden ten aanzien van onze stichting en de faculteit. Wat de faculteit betreft zijn
we dankbaar te kunnen melden dat het aantal
studenten – ter plekke en zij die deelnemen
aan het ‘onderwijs op afstand’ – stabiel is. Al is
de faculteit financieel gezond, de continuering
van al het werk vraagt voortdurende inspanning. Daarbij is steun vanuit het buitenland
onontbeerlijk. In april waren de directeur van
de faculteit, Kim Tran, en Dr. Donald Cobb, docent Grieks en Nieuwe Testament, in ons land
om aandacht te vragen voor het bijbels onderwijs in Aix-en-Provence.
Er werd o.a. een bezoek gebracht aan een
aantal middelbare scholen. Kim Tran was aanwezig op het jaarlijkse Frans beraad, waar
stichtingen uit de breedte van de protestantse kerken in Nederland elkaar ontmoeten en
overleg hebben. Tijdens deze vruchtbare ontmoeting werden de zorgen, zegeningen en
mogelijkheden van de kerk in Frankrijk en de
Franstalige gebieden gedeeld.
In deze brief kunt u een verslag van dit bezoek lezen. Naast bijdragen van een aantal
studenten, treft u in deze nieuwsbrief ook de
jaarrekening met een toelichting aan. We attenderen u alvast op de tournee van het koor
‘Shema’ van de Faculté Jean Calvin van 19 tot

