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
Met deze nieuwsbrief willen wij u hartelijk bedanken
voor de steun die we het afgelopen jaar van u mochten
ontvangen. Voor een groot aantal projecten in
Frankrijk werd ons financiële steun gevraagd; wij
hebben onze Franse broeders en zusters die steun
kunnen geven. Graag willen we u laten merken dat uw
donaties op de goede plaats terecht zijn gekomen, zodat
u nog meer met de kerken in Frankrijk kunt meeleven.
Saint-Girons
Vorig jaar
schreven we in
onze nieuwsbrief,
dat in het zuiden
van Frankrijk een
nieuwe gemeente
was gesticht in
Saint-Girons. Als
Ds, Jean-Philippe en mevr. Dana Bru
vrucht van het
evangelisatiewerk onder leiding van ds. Jean-Philippe
Bru en met steun van de kerken uit de regio werd een
Eglise Réformée Evangélique opgericht. Daarvoor
moeten in Frankrijk minstens 15 leden bij zo’n
“association cultuelle” horen. Omdat die gemeente nog
zo klein was, werd ons een bijdrage gevraagd voor de
huur van het gebouw, waar de samenkomsten worden
gehouden. Wij kregen een bedankbrief waarin iets van
de voortgang van het gemeenteleven te merken is.
Elke woensdag worden bijbelstudieavonden belegd,
waar een twaalftal mensen trouw naar toe komen. In
het dorp is de kerk aanwezig door een bijbelkraam op
de wekelijkse markt, waar veel contacten gelegd
worden. In april werd een koor uitgenodigd om op een
aantal avonden te zingen. In mei werd een avond voor
scholieren gehouden waar ook veel niet-christenen
werden verwelkomd. Inmiddels komt een groep
jongeren elke 14 dagen samen om door speciale
activiteiten de aandacht van niet-kerkelijke jongeren te
wekken. Welkomstborden werden aangebracht om de
kerkzaal meer zichtbaar te maken in het dorp. Kortom:
men heeft het afgelopen jaar als een bemoedigend jaar
ervaren en hoopt ook voor de toekomst meer mensen
uit het dorp te bereiken met het evangelie.

Ook voor het komende jaar wordt ons een financiële
steun gevraagd, zodat men het gebouw kan blijven
huren; onze bijdrage daaraan: € 2.500,--

De gemeente in Saint-Girons waar elke zondag zo’n 30
mensen samenkomen.

Béthanie
Een ander project waar we al eerder over schreven, is
het kerkelijke vakantiecentrum “Béthanie” tussen Alès
en Anduze, aan de rand van de Cevennen. In Fankrijk
komt het meer dan in Nederland voor, dat kinderen
niet met hun ouders op vakantie kunnen, omdat beide
ouders werken en er vaak geen geld is voor een
familievakantie van 2 of 3 weken. In plaats daarvan
gaan veel kinderen op een vakantiekamp; mensen met
een lager inkomen krijgen daar zelfs subsidie voor van
de overheid. De Eglises Réformées Evangéliques
hebben in het zuiden van Frankrijk daarom
verschillende kamphuizen, waar dergelijke “colonies de
vacances” kunnen worden gehouden. Deze worden
bekend gemaakt als kerkelijke vakantiekampen, maar
lang niet alle kinderen zijn gewoon om op zondag naar
de kerk te gaan. Een prachtige gelegenheid dus om deze
kinderen iets van de liefde van de Here Jezus te laten
zien en te vertellen over het evangelie. Dat gebeurt in
deze vakantiecentra.
Omdat de overheid erop toe ziet, dat aan een aantal
kwaliteitseisen voldaan wordt, zijn er behoorlijke
investeringen nodig om de kwaliteit van de gebouwen
op peil te houden. In de meivakantie heeft een aantal
jongeren uit Nederland in het vakantiecentrum
Béthanie meegeholpen om een paar gebouwen te
renoveren. Naast de gespecialiseerde vaklui waren de
handige Nederlandse handen zeer welkom.

Wij hebben bijgedragen aan de kosten van het
materiaal en de verblijfkosten van de jongeren.
Ondertussen hebben deze jongeren iets van het Franse
kerkelijke leven kunnen proeven, doordat er tijdens
hun verblijf verschillende activiteiten met plaatselijke
kerken werden georganiseerd.

Een aantal jongeren uit Nederland tijdens een werkvakantie
in het vakantiecentrum ‘Béthanie’ (mei 2007).

Ook het komende jaar is er weer zo’n werkvakantie in
de eerste week van mei gepland. Het is de bedoeling dat
er actief geholpen wordt met het opknappen van een
aantal gebouwen en dat er tegelijk een programma van
kennismaking en ontmoeting met de Franse kerken in
de buurt zal zijn. Onze bijdrage voor de materiaalkosten en het verblijf van deze jongeren: € 1.900,--.
Voor wie er zin in krijgt om met de reis mee te gaan: je
kunt je opgeven via Dienstverlening Jongeren
Wereldwijd, www.djw.cgk.nl.
Andere projecten
De leiding van de Franse kerken (EREI) heeft ons nog
een aantal projecten voorgelegd met het verzoek of wij
daar een financiële bijdrage aan willen geven. Graag
willen we deze onder uw aandacht brengen, in de hoop
dat we ook het volgend jaar de kerken in Frankrijk
deze steun in de rug kunnen geven.

o In Ganges wordt door de plaatselijke gemeente een

tentoonstelling in de kerk georganiseerd, bedoeld om
buitenkerkelijken te trekken. Gevraagde bijdrage:
€ 1.250.
o In Aix-en-Provence wordt een Alphacursus opgezet,
bijdrage: € 1.955.
o Lambesc organiseert als evangelisatieactie een
schilderijenexpositie in de kerk, waarvoor een bijdrage
van € 400 gevraagd wordt.
o Massy, een voorstad van Parijs, weet veel mensen uit de
buurt te trekken door de goede internetsite en
verschillende concerten, onze bijdrage: € 1.400.
o De kerk van St. Quentin-en-Yvelines, ook vlak bij
Parijs, vraagt een bijdrage van € 1.900 voor een
evangelisatieconcert en voor enkele aanpassingen die
nodig zijn in het kerkgebouw.
o De evangelisatiegroep Agapè vraagt een bijdrage van
€ 1.000 voor de aanschaf van opnamemateriaal.
Deze projecten worden speciaal onder onze aandacht
gebracht. We hopen dat we ook het komende jaar deze
bedragen naar Frankrijk kunnen overmaken. Daarbij
gaat het om meer dan alleen de financiële steun. Door
onze verbondenheid worden de Franse broeders en
zusters steeds weer bemoedigd. Ze komen samen in
kleine groepen en hebben weinig draagkracht. Telkens
merken we hoezeer ze de steun vanuit Nederland
waarderen als teken van geestelijke verbondenheid
binnen het ene lichaam van Christus, dat over de
grenzen van één land en volk heen gaat. We bevelen
deze kerken dan ook van harte aan in uw voorbede.
Met hartelijke groet, namens de Stichting Steun
Gereformeerde Kerken in Frankrijk,

Drs. M.C. Mulder

Drs. M.J. Strengholt

Voorzitter

Secretaris

o De kerk van Rodez vraagt een bijdrage van € 1.200 voor

de organisatie van een aantal evangelisatieconcerten.
o De Eglise Réformée Evangélique van Montpellier vraagt
€ 1.500 voor een evangelisatieproject in de binnenstad.
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