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M

et dankbaarheid bieden we namens
de stichting ‘Vrienden van Aix’ u opnieuw een nieuwsbrief aan. We zijn
blij dat het werk op de faculteit doorgang vindt.
De Faculté Jean Calvin, Institut de Théologie
Protestante et Evangélique, de enige gereformeerde faculteit in de Franstalige wereld naast
het kleine gereformeerde bijbelinstituut in
Quebec, voorziet duidelijk in een behoefte, gezien ook het feit dat, zoals u kunt lezen in deze
nieuwsbrief, ook dit studiejaar een heel aantal
veelal jonge mensen zich heeft aangemeld.
Het is hun verlangen om in Frankrijk en andere Franssprekende landen anderen bekend te
maken met het Evangelie van Jezus Christus.
Mevrouw Aguy Khayiguian, acadamisch assitente van de faculteit, vertelt hoe de faculteit
omgaat met de aanmeldingen van nieuwe studenten. In deze nieuwsbrief verwoordt een student hoe belangrijk het aangeboden onderwijs
voor hem en anderen is. We danken u, mede

namens de docenten en studenten, voor uw
betrokkenheid, die ook blijkt uit uw financiële
bijdrage. Ondanks de grote financiële offers,
die onze Franse broeders en zusters brengen,
blijft steun vanuit het buitenland onmisbaar. In
deze nieuwsbrief treft u onder andere een vooruitblik aan op het tournee van het koor van de
faculteit in 2018, zodat u alvast de data kunt reserveren. Daarnaast is er een samenvatting opgenomen van het interview, dat onlangs in ‘de
Waarheidsvriend’ stond met Rodrigo de Sousa, docent Hebreeuws en Oude Testament, en
Pierre-Sovann Chauny, docent systematische
theologie. In de hoop dat u zult blijven helpen
om het bijbels onderwijs in Aix-en-Provence financieel mogelijk te maken, wensen wij u Gods
zegen toe.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Ds. F. Hoek

Werving van studenten

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

S

tudenten melden zich met name aan bij
de Faculté Jean Calvin vanwege de goede reputatie. Het onderwijs heeft een goede naam. Ook de goede vindbaarheid van de
website van de faculteit draagt bij aan het aantal aanmeldingen.
De eerste criteria bij de aanmelding van nieuwe studenten zijn hun geloofsleven en hun studieniveau. Voor het jaar 2017/2018 voldeden 44

van de 80 kandidaten aan deze twee criteria.
De Faculteit let verder op de psychologische
stabiliteit van de studenten die door haar worden voorbereid op hun taken binnen de kerk.
Dit geldt ook als zij uit het buitenland komen.
Deze kandidaten wordt gevraagd om inlichtingen in te winnen over andere Franstalige theologische opleidingen om deze te kunnen vergelijken, zodat ze helemaal overtuigd raken
van hun keuze voor Aix. En ten slotte wordt aan
de buitenlandse studenten gevraagd om de
Faculteit te bezoeken, om enkele colleges bij
te wonen en om docenten en studenten te ontmoeten, zodat er een duidelijke en overtuigde
keuze wordt gemaakt voor Faculté Jean Calvin.
Aarzel niet om ook eens langs te komen!
Aguy Khayiguian
Academisch assistente, met als taak werving
van de studenten

Ervaren predikant studeert verder in Aix
ten met hun onderwijs en levenswijze zien dat
het mogelijk is de hoogste academische standaard te combineren met een sterke toewijding
aan de Bijbel als het ware Woord van God.
In deze omgeving is mijn theologische manier
van denken uitgedaagd. De studie geeft mij een
duidelijker beeld van de theologische structuur. Maar nog belangrijker: mijn studietijd aan
de faculteit heeft mijn geloof en vertrouwen in
Christus doen groeien.
De faculteit Jean Calvin is de uitgelezen plek,
ook voor ervaren predikanten, om vernieuwd
te worden in hun liefde voor het Woord en in
hun bediening. Ik wil graag elke Franssprekende predikant die tijd vrij wil maken voor de bestudering van de Bijbel de faculteit Jean Calvin
van harte aanbevelen!
Oral Hatava, tweedejaars master

T

wee nieuwe docenten, Rodrigo de Sousa
(Oude Testament en Hebreeuws) en Pierre-Sovann Chauny (systematische theologie), blikken terug op hun eerste jaar lesgeven
aan de faculteit in Aix.
Voor De Sousa, afkomstig van de universiteit in
Sao Paulo in Brazilië, is het verschil heel groot.
“Het is het hier veel makkelijker is om te investeren in de contacten met de studenten, het
voorbereiden van de colleges en eigen onderzoek. In Brazilië had ik werkgroepen met wel
35 tot 50 studenten, dan is persoonlijke begeleiding bijna niet mogelijk. Ik vind het heel positief
om zo te kunnen werken.” Het dagelijks leven
als christen is in Frankrijk heel anders, ook voor
zijn vrouw en twee kinderen. “Brazilië is echt
een land met een christelijke traditie. Het atheïsme is hier in Europa zoveel sterker aanwezig.
In Frankrijk speelt heel sterk de overtuiging dat
religie iets is dat zich in je privéleven afspeelt,
daar val je een ander niet mee lastig.”
De ontvangst op de faculteit heeft De Sousa als
heel prettig ervaren. “Hier op de faculteit is het
contact met de andere docenten heel fijn. Het
lijkt wel of ik hier al veel langer werk, ik kende
sommige collega’s in Sao Paulo minder goed na
acht jaar dan de collega’s op de faculteit hier.
Docenten in Sao Paulo werkten veel individueler, hier is een hecht samenwerkend team. We
hebben veel theologische gesprekken met elkaar. Als we als docenten vergaderen nemen
we altijd de tijd om een theologisch onderwerp
te bespreken, er wordt met groot respect naar
elkaar geluisterd, we kennen elkaars specialismen en daarin is iemand dan leidend. Ik vind
het heel bemoedigend om zo samen te werken.”

Ook Pierre-Sovann Chauny maakte samen met
zijn vrouw en twee kinderen de overstap naar
Aix. Ze wonen nu een jaar in Marseille. Chauny: “Het is een intensief jaar geweest, dat eerste
jaar lesgeven. Ik ben heel blij hoe het allemaal
verlopen is, ik heb heel veel plezier beleefd aan
het voorbereiden en geven van de colleges. Het
contact met de studenten is heel goed, ik geloof
dat ik goed door heb wanneer ze me begrijpen
en vooral wanneer ik even moet stoppen omdat
ze het niet meer kunnen volgen. De studenten
reageerden heel positief in de evaluatie.” Ondertussen is Chauny nog altijd bezig met zijn
promotieonderzoek over het Schriftgebruik in
de Christologie van Charles Gore en Benjamin
Warfield. Dat heeft even stilgelegen omdat het
lesgeven alle tijd vroeg. In februari dit jaar heeft
hij de draad weer opgepakt. “De begeleiders
van de VU in Amsterdam en de collega’s ondersteunen me heel goed, maar ondertussen kijk ik
ernaar uit dat het afgerond zal zijn en ik weer
tijd heb voor een nieuw onderzoek, er is nog zoveel dat me erg interesseert.”

Nieuwe docenten

N

a vele jaren als predikant verschillende Franse kerken gediend te hebben
wilde ik me graag verder verdiepen in
de theologie, met name in de gereformeerde
theologie. De keuze voor de faculteit Jean Calvin was de meest voor de hand liggende, omdat
geen enkele andere universiteit een dergelijk
masterprogramma biedt voor predikanten die
al in dienst zijn van een gemeente en ook de
mogelijkheid om via internet te studeren was
voor mij heel praktisch. De belangrijkste reden
om voor Aix te kiezen was echter het conservatieve, bijbelgetrouwe karakter van het onderwijs en de gerichtheid op Christus. Dankzij de
faculteit Jean Calvin is het alsof ik na vele jaren
de weg terug naar huis gevonden heb in de gereformeerde theologie.
De kwaliteit van de colleges en het verrassend
eenvoudige geloofsvertrouwen dat ik hier vond
waren ook heel bemoedigend. De docenten la-

COLOFON
Koor Faculté Jean Calvin

F

aculté Jean Calvin heeft een koor en dat komt naar Nederland!
Dirigent Paul Giraud stelt zichzelf en ‘la chorale’ aan ons voor.
“Zingen voor God en voor de Faculté Jean Calvin.”

Paul Giraud:
Sinds mijn achtste jaar bespeel ik een muziekinstrument; viool en piano en later orgel. Ik heb stem en
zang gestudeerd rond mijn 26e. Sindsdien leid ik koren, nu al zo’n 40 jaar. Rond 2013 ben ik op de Faculté
Jean Calvin gestart met het nieuw leven inblazen van
het koor. Men heeft mij tevens gevraagd om penningmeester te worden, ik was immers al met pensioen.
We zijn nu dus bezig aan ons vierde jaar, met een aangepast programma, omdat de meeste Franse studenten nauwelijks muziek kennen en al helemaal niet veel weten van het klassieke en kerkelijke
repertoire. Er zijn er maar weinig die bij de start zuiver en met ritme
kunnen zingen.
We werken dus eerst aan de beginselen van zang, aan de ademhaling, harmonisaties, de rol van het middenrif, de luchtpijp, kortom
alles wat noodzakelijk is om goed te kunnen zingen.
De rol van het koor op de Faculté Jean Calvin wordt steeds belangrijker, doordat we meedoen aan verschillende evenementen op de
FJC. We zijn nog niet zo heel veel in beeld, maar er komt steeds meer
oog voor zang en en er zijn kleine groepjes die voor hun plezier zingen, ook buiten het koor. Op maandagavond repeteren we. Het is
echt een avond van ontmoeting, omdat we dit jaar ook niet-theologische studenten als koorlid hebben. De voorbereidingen van concerten nemen we erg serieus, omdat we met ons optreden onze dubbele
missie in het oog houden: - Zingen voor God, Zijn werk, heil en Persoon bezingen, de zaligheid die er is in Jezus Christus - de Faculté
Jean Calvin vertegenwoordigen bij de kerken die we bezoeken en
haar uitstraling vergroten en haar roeping uitdragen.
De reis naar Nederland is voor ons een hele onderneming! We worden bij de voorbereiding geholpen door Gert Kwakkel, docent hier
in Aix en in Kampen, die ons met enthousiasme vertelt over de gebruiken en gewoontes in Nederland. We bereiden een veelzijdig
programma voor, om te laten zien dat we muzikaal op een hoger
niveau gekomen zijn.
Ik maak als dirigent ‘audio-partituren’ voor de koorleden, zodat de
stukken goed voorbereid kunnen worden. We hebben een Belgische zangeres, Françoise Nicaise, die meedoet aan onze concerten
en de stukken zingt die voor ons wat te ambitieus zijn.
In Frankrijk geven we in de laatste maanden van 2017 nog twee concerten: één in een kerk in Marseille en één bij de kerstviering op de
Faculté Jean Calvin. In het voorjaar zingen we klassieke stukken, van
Bach en Schubert. En in april 2018 hoop ik u te ontmoeten in Nederland!
Programma van het koor van de Faculté Jean Calvin
- D.V. vrijdag 20 april 2018
20.00 uur, Burgwalkerk, Kampen
- D.V. zaterdag 21 april 2018
19.45 uur, Hervormde Dorpskerk, Oud-Beijerland
- D.V. zondag 22 april 2018
10.00 uur, bijdrage aan de dienst van de Rehobôthkerk in Utrecht
16.30 uur, bijdrage aan de dienst van de Vrijgemaakte Kerk in
Waddinxveen

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

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)

Comité van aanbeveling
Prof.dr. G. van den Brink
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
Mr. C.G. van der Staaij
Prof. dr. W. Verboom, Harderwijk
Prof. dr. H.G.L. Peels, Apeldoorn
Dr. P. de Vries, Boven-Hardinxveld

