Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en van de Nederlands Gereformeerde
Kerken en aan alle particuliere gevers die ons werk steunen.
Dank
Aan het eind van het jaar willen we u als
donateur bedanken voor de giften die we kregen
om de Franse kerken te blijven steunen. Franse
broeders en zusters, die in moeilijkere
omstandigheden kerk zijn dan wij, onderstrepen
dat zij het bijzonder waarderen dat de band met
de Nederlandse kerken blijft bestaan. Dat merken
zij in onze betrokkenheid, meeleven en gebed, en
dat ervaren zij ook doordat een groot aantal
broeders en zusters in Nederland trouw blijft
geven voor het werk in Frankrijk, ondanks dat
het economisch minder gaat. Namens de Franse
kerken, verenigd in de UNEPFREF (Union des
Eglises Protestantes Réformées Evangéliques de
France) willen wij onze dank aan u hiervoor
onderstrepen.
Permanente educatie voor predikanten
Voor komend jaar wordt onze steun opnieuw
gevraagd voor een groot aantal projecten.
In de eerste plaats hebben de Franse kerken een
plan opgesteld voor permanente educatie voor
hun predikanten. Gedurende de komende vijf jaar
zal elke predikant een aantal cursussen en
trainingen gaan volgen. Daarvoor zal worden
samengewerkt met verschillende instituten en
universiteiten.
De predikanten dragen zelf een deel van de
kosten, de kerken dragen een deel en ons is
hiervoor ook een flinke bijdrage van € 5.000,- per
jaar gevraagd. Wij onderstrepen het belang van de
voortgaande vorming van het predikantencorps in
de Franse kerken en hopen dat u daarvoor een
bijdrage wilt geven.
Kerkplanting
Vervolgens wordt onze aandacht gevraagd voor
een aantal kerkplantingsprojecten.
In drie plaatsen wordt steun gevraagd voor jonge
kerken, waar groei in zit. Ds. D. Brienen, die

destijds als Christelijke Gereformeerde predikant
uit Nederland naar de Franse kerken is
overgegaan, is begonnen in de gemeente van
Bordeaux, waar op dit moment ook een
jongerenwerker vanuit de Nederlandse GZB is
uitgezonden. We horen bemoedigende verhalen
van studenten en jongeren die naar deze
gemeente toe komen. Er is een nieuw gebouw
aangekocht, maar de gemeente is te klein om dit
geheel zelfstandig te kunnen financieren. Ons
wordt een bijdrage gevraagd voor de huur van de
pastorie, zodat de gemeente van Bordeaux ontlast
wordt (€ 200,- per maand).

Kinderen uit omgeving Bordeaux horen verhalen uit de Bijbel

Verder is ons steun gevraagd voor de groeiende
gemeente in Saint Girons, ook in het zuidwesten
van Frankrijk, waar een zeer actieve kern
dorpsgenoten probeert te bereiken met tal van
evangelisatieactiviteiten. Er wordt ons een
bijdrage gevraagd voor het aanschaffen van
materiaal voor deze activiteiten (€ 500,-).
Ook in Montpellier, langs de kust van de
Middellandse Zee, is een kleine kerkplant aan het
groeien. Een groep jongeren komt met regelmaat
bij elkaar. Ons is een bijdrage gevraagd (€ 1.000,-)
aan het jongerenwerk van die gemeente.

Kerkopbouw
Naast dit vormingswerk en de steun voor
kerkplantingsprojecten, heeft de leiding van de
Franse kerken een heel aantal projecten
voorgelegd ten dienste van het bredere
kerkverband, die zonder een kleine extra steun
van ons niet zou kunnen doorgaan. Zo worden er
in Saint Hippolyte du Fort in de Cevennen
evangelisatieacties gehouden in de zomer, waar
ons een bijdrage wordt gevraagd van € 750,-. Er
worden brochures uitgegeven over diverse
onderwerpen die verspreid worden in de
gemeenten. Er wordt ons een bijdrage gevraagd
van € 1.500 aan de drukkosten. Verder is er een
grote behoefte aan nieuw catechesemateriaal. Dat
is ontwikkeld, maar door de kleine oplagen
relatief duur. Wij worden gevraagd de uitgave van
het materiaal voor een bedrag van € 1.500 te
steunen. U ziet dat uw giften op een goede manier
worden ingezet in het werk van de Franse kerken.
Betrokkenheid van Nederlandse jongeren
Naast de financiële steun wordt het in Frankrijk
bijzonder gewaardeerd dat er elk jaar een groep
jongeren naar Frankrijk komt om de handen uit
de mouwen te steken en concrete hulp te bieden.
Ook dit jaar zal er in de meivakantie een groep
jongeren naar het vakantiecentrum Béthanie in
de Cevennen gaan om dit centrum - dat gebruikt
wordt voor opbouwwerk in de Franse kerken - te
verbeteren. Naast de materiële hulp wordt de
inzet en betrokkenheid van deze jongeren gezien.
De geestelijke bemoediging die daaruit spreekt is
van grote waarde. Altijd zijn er contacten met
diverse kerken en kerkleden, waar de groep
jongeren bij op bezoek gaat. Ons is opnieuw een
bijdrage voor de transport- en materiaalkosten
gevraagd van € 1.500. In de zomerperiode zal er
opnieuw een kamp worden georganiseerd voor
Franse en Nederlandse jongeren samen. Ons
wordt gevraagd bij te dragen aan de kosten
hiervan (€ 1.400). We willen deze nieuwsbrief
ook gebruiken om jongeren attent te maken op
deze mogelijkheid.

Kent u iemand die mee wil met een
onvergetelijke reis, met intensieve contacten en
een echte kennismaking met Franse jongeren,
wilt u dan eens wijzen op deze mogelijkheid? Zie
ook de websites van DJW en de HGJB, met wie
wij voor deze reizen samenwerken.

Het vakantiecentrum in Béthanie

Blijvende steun geboden
Graag willen we de Franse kerken blijven
steunen. Dat kan, als u ons daarbij blijft helpen.
Afgelopen jaar werden we verrast door een
bijzondere gift die we uit het land ontvingen.
Helaas zien we dat bijdragen uit de kerken
afnemen, dus als u uw kerkenraad eens wilt
wijzen op de mogelijkheid een avondmaalscollecte aan ons werk te besteden.…
Misschien kent u mensen in uw omgeving, waar u
deze nieuwsbrief aan wilt doorgeven? Ook willen
we proberen ons netwerk van e-mailadressen uit
te breiden. Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt
ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven bij onze
secretaris (zie contactgegevens onderaan deze
nieuwsbrief). Giften voor de SSGKF zijn evenals
voorgaande jaren fiscaal aftrekbaar.
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