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Stichting ‘Vrienden van Aix’

■ Overeenkomst FJC-TUK
De scheiding van kerk en staat in Frankrijk heeft voor de faculteit grote gevolgen. Het is u
bekend dat de faculteit daardoor geen overheidssteun ontvangt, maar ook geen officiële erkenning van de staat. Dit leidde ertoe dat het de faculteit officieel niet toegestaan was om afgestudeerde studenten de academische titels
te geven. Deze zomer heeft de faculteit een
overeenkomst getekend met de theologische
faculteit van Kampen tot wederzijdse erkenning en partnerschap. Dankzij die overeenkomst staat de faculteit in Aix er juridisch
sterker voor en mag zij aan haar diploma’s de
waarde van een Europese universiteit geven.
De overeenkomst heeft naast de wederzijdse
erkenning van de diploma’s ook als doel uitwisseling van docenten en studenten. Het is
ons gebed dat de Heere God deze ontwikkeling zal zegenen.

■ Dankbrief voor jubileumviering
Beste vrienden,
We zijn heel dankbaar en blij dat u in de gelegenheid was het veertigjarig jubileum van de faculteit
Jean Calvin met ons te vieren. Het was voor ons een voorrecht u te mogen verwelkomen! Uw
aanwezigheid in Aix-en-Provence tijdens de viering was een grote bemoediging voor ons om
door te gaan met het opleiden van een nieuwe generatie van dienaren, geroepen om de Kerk te
bouwen en bij te dragen aan de opbouw van het Koninkrijk in Frankrijk en daarbuiten.
Als we beseffen hoe u ons de afgelopen jaren gesteund heeft zijn we diep geraakt door uw trouw
en vrijgevigheid. We realiseren ons dan des te
meer wat het betekent om bij de algemene Kerk
van Christus te behoren! Uw solidariteit vormt
een betekenisvolle bijdrage aan de faculteit Jean
Calvin. Nogmaals onze hartelijke dank voor uw
betrokkenheid bij onze roeping en taak.
Moge de Heere u rijk zegenen. Ontvang onze
hartelijke groeten in de Naam van Hem die ons
samenbindt.
Pierre Berthoud, voorzitter faculteitsraad en Kim
Tran, directeur
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Woord vooraf
Hierbij bieden we u namens de stichting ‘Vrienden van
Aix’ opnieuw een nieuwsbrief aan. Hierin treft u uiteraard een impressie aan van het in september gevierde
veertigjarig jubileum van de faculteit. Op een feestelijke, stijlvolle, maar tegelijk ook sobere wijze is op het
terrein van de faculteit stilgestaan bij de trouw van
God de jaren door. Vele studenten, oud-studenten,
docenten, oud-docenten en buitenlandse gasten, een
groot aantal uit Nederland, hadden goede ontmoetingen met elkaar. We zijn dankbaar hoe de Heere het
werk heeft willen zegenen, nabij was, juist ook in moeilijke perioden die de faculteit heeft doorgemaakt. We
zijn verheugd te kunnen melden dat het aantal studenten, ook via het ‘afstand-onderwijs’, toeneemt.
Opnieuw kwamen we onder de indruk van de grote
offers, die onze Franse broeders en zusters zich getroosten om het werk van de faculteit doorgang
te kunnen laten vinden. Werk dat gedaan wordt
uit liefde tot de Koning van de kerk en uit liefde
tot het Franse volk, waarin de secularisatie diepe
sporen heeft getrokken. Vanuit de overtuiging dat
de zaligheid alleen in Jezus Christus is, weten gelukkig nog heel wat jonge mensen zich geroepen om het

■ Penningmeester gezocht
Evangelie uit te dragen.
Daarbij is ondersteuning van anderen onontbeerlijk. We doen
dan ook 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.
Een vreugdevol moment tijdens de jubileumviering
was het bekendmaken van de samenwerkingsovereenkomst die deze zomer ondertekend is door de faculteiten in Aix en Kampen in verband met het recht op
het toekennen van academische titels door de faculteit
Jean Calvin.
We hopen op uw blijvende betrokkenheid bij de faculteit en de kerk in Frankrijk. Rest ons u allen Gods
zegen toe te wensen.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Ds. F. Hoek

voor Vrienden van Aix
Onze penningmeester heeft helaas te kennen gegeven dat hij
zijn taak wil neerleggen. We zijn hem uiteraard heel dankbaar
voor al het werk dat hij de afgelopen jaren verricht heeft. We
zijn nu op zoek naar een nieuwe penningmeester. Kent u iemand met een warm hart voor onze Franse broeders en zusters en een (bescheiden) kennis van financiële zaken? Laat het
ons weten, u kunt bellen of mailen voor meer informatie met
Martine Burggraaf: 0348-446755 of gm.burggraaf@filternet.nl
U hoeft geen Frans te kunnen spreken!

■ De faculteit heeft weer
een koor!
Vele jaren hebben de studenten van de faculteit met elkaar
een koor gevormd. Onder leiding van verschillende dirigenten
maakte het koor tournees naar onder andere Zwitserland en
Nederland. Wat bewaren we goede herinneringen aan die reizen! De afgelopen tijd heeft de faculteit jammer genoeg geen

koor gehad. We zijn dan ook heel blij dat de heer Paul Giraud
bereid is het koor te dirigeren. Hij is onder ons een bekende,
want hij is al als penningmeester betrokken bij het bestuur
van de faculteit. Het koor is van grote waarde omdat het een
samenbindende functie heeft voor de studenten en docenten,
het is een visitekaartje voor de faculteit én het draagt bij aan
de muzikale vorming van de studenten, dat kan later in hun
eventuele gemeente goed van pas komen.

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

■ Goed nieuws van de
faculteit, de rector vertelt:
Dit jaar heeft de faculteit een mooie start gemaakt met
maar liefst elf nieuwe eerstejaarsstudenten ter plaatse.
In het tweede en derde jaar zijn er ook vier nieuwe studenten bijgekomen: in totaal zijn er nu 19 studenten ter
plaatse en 26 studenten op afstand voor de bachelorfase. 42 studenten zijn bezig met hun master en tien
studenten werken aan een proefschrift in de doctoraalfase. In totaal zijn er 107 studenten ingeschreven en zijn
er vijf toehoorders. Vele nationaliteiten zijn vertegenwoordigd: naast Fransen zijn er tien Afrikanen, zeven
Zwitsers, een Spaanse en een Amerikaanse student.
Verder zijn er dit jaar maar liefst twaalf nieuwe studenten op afstand bijgekomen.
In september werd nog een prachtig resultaat bereikt:

twee studenten verdedigden met succes hun proefschrift. Michel Cochat promoveerde op het onderwerp
“Van schepping naar herschepping” en Ruth Labeth
schreef een proefschrift over de rol van muziek in de
evangelische kerk van Guadeloupe. Voor ons in Aix is
het een eer en een bemoediging dat studenten van onze
faculteit op dit hoge niveau een prestatie neerzetten.

■ Nieuwe ontwikkelingen voor
onderwijs op afstand:
Als je je realiseert dat er wereldwijd ruim 200 miljoen Franstalige mensen zijn en de grootste groei daarvan in Afrika plaatsvindt, ziet de faculteit zich voor een grote uitdaging geplaatst.
Vooral in Noord-Afrika en Centraal Afrika bevinden zich (potentiële) afstandsstudenten voor ons instituut. Op het gebied
van afstandsonderwijs willen we ons als faculteit graag professionaliseren. Om ons daarin bij te staan hebben we Michaël
De Luca benoemd. Hij zal o.a. belast zijn met de technische en
logistieke aspecten van het afstandsonderwijs.
Andere aandachtspunten voor de nabije toekomst zijn de benoeming van een docent Oude Testament in verband met het ger voor dit vakgebied. De financiering voor deze drie projecaanstaande vertrek van docent Ron Bergey aan het einde van ten brengen we graag onder uw aandacht, uw steun is voor ons
dit cursusjaar en de financiering van de leerstoel systematische van grote betekenis!
theologie. Vanaf september 2016 zoekt de faculteit een opvol-

