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DE NIEUWE PEUGEOT 508 SW.
NU IN ONZE SHOWROOM

Giften kunnen worden
overgemaakt naar
gironummer 3704064 t.n.v.
Stichting ‘Vrienden van Aix’ te
Meerkerk. De stichting staat
16:48:31ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Rotterdam,
onder nummer 230 92 128.
Wij zijn ANBI erkend
(standplaats Harmelen)

Comité van aanbeveling
vanaf € 27.325,Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 4,5-7,3; km/l: 22,2-13,7; CO2: 116-169 gr/km.

AUTOBEDRIJF VISSCHER CULEMBORG B.V. met vestigingen in
Culemborg Pascalweg 29
Tel.: (0345) 54 55 25
Gorinchem Stephensonweg 13 Tel.: (0183) 61 12 12
Leerdam
Parallelweg 4
Tel.: (0345) 63 60 20
www.visscher.peugeot.nl

www.vanderperk.nl

www.impactreclame.nl

De vervaardiging van boeken en periodieken, samen met alle soorten
handelsdrukwerk maakt Drukkerij Van der Perk
tot ‘onbeperkt veelzijdige’ drukkerij met een hoog kwaliteitsniveau.
De klemtoon ligt zowel op ‘onbeperkt’
als op ‘veelzijdig’, want vanaf ontwerp tot eindproduct
bent u bij ons aan het juiste adres.

boeken

•

periodieken

•

recl ame - en handelsdrukwerk

•

websites

•

ont werpen

De Peugeot 508 SW is er vanaf € 27.325,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van de CO2-uitstoot verwerkt. Adviesleaseprijs 508 SW: € 508,- excl. btw, incl. verv. vervoer, bij
een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational lease. Wijzigingen voorbehouden. Getoond model kan in details afwijken van de werkelijkheid.

Drukkerij Van der Perk: tel. (0184) 688 377 | impact reclame: tel. (0184) 688 388
info@vanderperk.nl | info@impactreclame.nl
Van Leeuwenhoekweg 3, 2964 LJ Groot-Ammers
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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
2010 – 2011 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. We zijn ook dankbaar voor het feit dat de inkomsten van onze stichting in 2010 gelijk zijn gebleven,
ondanks de economische recessie. In deze nieuwsbrief treft u een financieel overzicht van 2010 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, die men in de zomer
van 2013 hoopt te kunnen afronden. Over deze plan-

nen wordt u in deze nieuwsbrief geïnformeerd. We
hopen dat deze plannen, mede door uw giften, ook gerealiseerd zullen kunnen worden. Tenslotte treft u een
bijdrage aan van één van de studenten van de faculteit.
Zij is één van de velen die, getroffen door de geestelijke woestijn die het door en door geseculariseerde
Frankrijk doorgaans is, zich geroepen weten om woorden van eeuwig leven door te geven aan hun landgenoten. Daartoe is toerusting vanuit de gereformeerde
theologie uiterst belangrijk, zeker ook met het oog op
allerlei on-Bijbelse stromingen die ook in Frankrijk volop aanwezig zijn. Helpt u om dit 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.

■ Studente in Aix:

Nadat ik tien jaar in Engeland had doorgebracht, besloot ik terug te keren naar Frankrijk, het land van mijn
jeugd, het land dat ik al sinds jaren in mijn gebed opdroeg.
Ik heb alles achter me gelaten: mijn werk, auto, kerk en
vrienden, om een jaar theologie te studeren in Aix. Dat
hield zeker een risico in, maar ik ben gevallen in de hand
van God. En alle wensen en dromen die me al jaren achtervolgden werden werkelijkheid. God heeft me boven
verwachting gezegend!
Een perfecte directie, een professorenteam vol eenheid
en samenhang, een verrijkend gemeenschapsleven, lessen waarin de Bijbel diepgaand bestudeerd wordt. Ik kan
maar één ding zeggen: dank U, mijn God!
Wij bidden nu dat God bij veel Fransen de roeping in
het hart legt om een opleiding in de theologie te gaan
volgen en zo het Goede Nieuws te verspreiden dat er is
in Jezus Christus.

Lucie White, 27 jaar
Ik studeer op dit moment voor één jaar
theologie in Aix-enProvence. Ik ben opgegroeid in Frankrijk,
in de Eglise Réformée.
Vanwege mijn Engelse
wortels ben ik na het
VWO verder gaan studeren in Cantorbéry,
in het zuid-oosten van
Londen. Daar heb ik
veel kerkenwerk gedaan en een opleiding
gevolgd om lerares te
worden.

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

■ Verantwoording
2010 Overzicht van inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Fonds A.A.
Giften diaconieën /
collectes
Giften particulieren
Giften stichtingen
Advertenties

Negatief resultaat

Inkomsten
€ 25.000,00

Uitgaven
Aix-en-Provence

Uitgaven
€ 25.000,00

€ 19.105,32

Aix-en-Provence

€ 25.200,00

€ 4.262,50
€ 750,00
€ 4.284,00

Nieuwsbrieven
TNT Post
ING
K.v K.
Website
€ 3.284,56 Bestuursonkosten

€ 6.007,04
€ 156,93
€ 66,88
€ 26,14
€ 108,89
€ 120,50

€ 56.686,38

€ 56.686,38

Verantwoording
De inkomsten zijn in 2010 stabiel gebleven. In totaal is er
€50.200,00 euro naar de faculteit in Aix overgemaakt. Een fonds,
waarvan de beheerder liever anoniem blijft, heeft voor drie achtereenvolgende jaren €25.000,00 toegezegd. Dit jaar is voor de

tweede keer dit bedrag ontvangen en overgemaakt naar
Aix. In 2009 zijn twee nieuwsbrieven uitgegeven, maar
de rekening van één van deze nieuwsbrieven, alsmede de
bijbehorende inkomsten van de advertenties, staan op de
rekening van 2010. De kostenpost van € 6007,04 slaat dus
op de kosten van drie uitgegeven nieuwsbrieven: één uit
2009 en twee uit 2010. De inkomsten onder Advertenties
€ 4284,00 zijn derhalve ook de inkomsten van de adverteerders in drie nieuwsbrieven. Onder bestuursonkosten
vallen ondermeer kosten die gemaakt zijn tijdens een bezoek van dhr. Kim Tran en dhr. Paul Wells aan Nederland.
Omdat we per 31-12-2009 bijna € 8900,00 in kas hadden,
en dat meer dan voldoende is om lopende zaken te financieren, is er in 2010 meer geld overgemaakt dan er binnengekomen is. Dit verklaart voor het grootste deel het
negatief resultaat van € 3284,56. Per 31-12-2010 hebben
we € 3974,17 in kas.
Drs. A.J. Post, penningmeester

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

■ Verbouwingsplannen van de
campus 2011-2013
De bibliotheek barst uit haar voegen!
Met 27.000 boeken en 300 tijdschriften vormt de bibliotheek het
zenuwcentrum voor studie en wetenschappelijk onderzoek op
het seminarie. Er is een enorm gebrek aan ruimte voor de boeken en aan studieplekken voor studenten. Tijd voor uitbreiding
van het huidige gebouw!
Uit onderzoek is gebleken dat zo’n 12.000 boeken zeer regelmatig door de studenten worden geraadpleegd. Deze moeten makkelijk toegankelijk blijven. Door daarnaast ook een archief met
mobiele boekenkasten in te richten kan de beschikbare ruimte
zo optimaal mogelijk gebruikt worden en komen er werkplekken voor de studenten. Bovendien krijgt de bibliothecaresse de
beschikking over een eigen werkruimte.
Daarnaast wil de faculteit graag een multifunctionele ruimte ontwikkelen voor trainingen, conferenties, debatten, workshops en

concerten om zo de kerken en universiteiten uit de omgeving
van dienst te zijn. Boven deze zaal kan er werkruimte voor de
docenten en voor de administratie worden gecreëerd.
Uiteraard is de faculteit druk bezig met het verwerven van fondsen
voor deze uitbreidingsplannen. Er is in totaal 380.000 euro nodig,
180.000 voor de uitbreiding van de bibliotheek, 200.000 euro voor
de multifunctionele ruimte. Als de financiën rond zijn zal in de zomer van 2012 gestart worden met de verbouwing. In 2013 hoopt
de faculteit de vernieuwde ruimtes in gebruik te nemen.

