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
Hartelijk dank voor de steun die we in het afgelopen
jaar van u ontvingen. Dat maakte het voor ons mogelijk
om op alle aanvragen voor steun die we van de Franse
kerken gekregen hadden, positief te reageren. Diverse
evangelisatieprojecten in de Eglises Réformées
Evangéliques, waar wij als kerken mee verbonden zijn,
konden worden ondersteund. Daarnaast werden er
bijdragen gegeven voor aanpassingen aan
kerkgebouwen.
Grizac
Een bijzonder project was in 2008 de gezamenlijke actie
met de GZB en Deputaten Diaconaat van de
Christelijke Gereformeerde Kerken. Door onze
gezamenlijke inspanning kon het dak van een
vakantiecentrum in Grizac worden gerenoveerd. In dat
vakantiecentrum worden elk jaar diverse kampen voor
kinderen gehouden, in augustus met name voor
kinderen van buiten de kerken, veelal uit sociaal
zwakkere milieus. De vakanties zijn er op gericht de
liefde van de Here Jezus zichtbaar te maken. Het dak
van het centrum moest gerenoveerd worden, maar men
wist niet hoe men de benodigde middelen daarvoor bij
elkaar zou moeten krijgen. Toen het bestuur hoorde
van onze actie, waren de reacties overweldigend:
“hierin zien we de verbondenheid met broeders en

betekenen. Vanuit de Chr. Geref. kerk van Goes ging
een koor naar de gemeente van St. Quentin-enYvelines, een voorstad van Parijs, waar ds. Marc
Toureille staat. Het afgelopen jaar ontving ook zijn
gemeente steun van de SSGKF, onder meer voor
aanpassingen aan het kerkgebouw. Het koor uit Goes
heeft tijdens de kerkdienst gezongen. Na afloop van de
kerkdienst was er een sing-in, waarvoor ook mensen
van buiten de gemeente waren uitgenodigd, die
normaal gesproken geen kerkdienst (willen) bezoeken.
Na afloop bleek dat een vijftal mensen uit de buurt
speciaal voor de gospelmuziek naar de samenkomst was
gekomen. Enkele reacties van de koorleden: “Ik vond

het erg leuk om met enkele Franse gemeenteleden te
praten, je hebt één gemeenschappelijk fundament en
dat is GOD”. “Ik heb een Française gesproken over haar
werk en hoe ze tot geloof is gekomen; hoe belangrijk
deze bijeenkomsten zijn voor haar geloofsleven”. “De
gastvrijheid en gedrevenheid van de Franse gemeente
waren in één woord fantastisch”.

zusters in Nederland. Door jullie trouw kan ons werk
voor deze kinderen doorgaan. We hopen dat jullie voor
dit werk blijven bidden.” We hebben inmiddels
geconstateerd dat de lekkages verholpen zijn, en dat er
nieuwe leitjes op
het dak gelegd
zijn. Namens de
Franse kerken
willen we u daar
in het bijzonder
voor bedanken.
Een gedeelte van het vakantiecentrum in Grizac

St. Quentin-en-Yvelines
Ontmoetingen met broeders en zusters in Frankrijk
kunnen voor beide zijden een enorme bemoediging

Sing-in in de gemeente van ds. Toureille
De gemeente van ds. Toureille

Nationale conventie 2009
Graag stellen we u de projecten voor, waar komend jaar
een bijdrage voor gevraagd wordt door de Franse
kerken, in de hoop dat u ons wilt blijven steunen.
Bijzondere aandacht vragen we deze keer voor het
voornemen van de Eglises Réformées Evangéliques om
van 8 tot 10 mei 2009 te Anduze een nationale
conventie te beleggen, waar leden van de kerken uit
geheel Frankrijk voor worden uitgenodigd. Men
verwacht zo’n 500 deelnemers. Onderwerpen die aan
de orde komen: ontwikkeling van de eigen kerken,

evangelisatie en toerusting, christelijk rentmeesterschap en verbondenheid met de kerken in de derde
wereld. Aan de SSGKF wordt een bijdrage aan deze
landelijke conventie gevraagd van € 3.000 (o.m. huur
van gebouwen, reiskosten van de sprekers in
workshops, huur apparatuur voor concert,
programma’s).
Overzicht projecten 2009
In diverse gemeenten worden evangelisatieacties
gehouden waarvoor men een bijdrage aan ons vraagt:
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•

•
•

•

•

•

De kleine gemeente van St. Girons vraagt steun voor
een evangelisatieproject en voor de aanpassing van de
deur van het gebouw waar men samenkomt (dat is nu
een garagedeur). Men wil er een meer uitnodigende
ingang van maken met onder meer een raam
waardoor de kerk meer zichtbaar wordt (gevraagde
steun: € 1500,-).
De stichting ‘Le Plantaurel’ organiseert vakanties
waarin als belangrijk doel wordt geformuleerd:
‘kinderen en jongeren het evangelie van Jezus
Christus brengen’. Onze bijdrage wordt m.n. gevraagd
voor het vervoer naar deze kampen van kinderen uit
de regio Parijs die dat zelf niet kunnen betalen (€
2.000,-)
In Montpellier wordt onze bijdrage gevraagd voor een
project met evangelisatie-concerten, avonden met een
spreker en een gospel-expositie in de kerk (€ 1.500,-)
In Nîmes wordt elk half jaar een Alphacursus
gehouden (onze steun: € 1.000,-)
Er is een predikant half-tijds vrijgesteld voor
landelijke toerusting, o.m. op het gebied van
evangelisatie. Hij geeft diverse cursussen. Wij dragen
€ 1.200,- bij.
In Massy is een internetsite gestart, en worden
evangelisatieconcerten gehouden (onze bijdrage: €
1.400).
In St. Quentin-en-Yvelines wordt om mensen buiten
de gemeente te bereiken eveneens een begin gemaakt
met een internetsite (onze steun: € 900,-).
Evenals vorige jaren zullen in de meivakantie
Nederlandse jongeren naar het kerkelijke
vakantiecentrum Béthanie trekken om diverse
opknapwerkzaamheden te verrichten (onze bijdrage
aan materiaal en een deel van de reiskosten: € 1.800).

•

Een bijzonder project is gepland in de zomer: van 29
juli tot 8 augustus zullen Franse en Nederlandse
jongeren (16-19 jaar) samen optrekken. Ze zullen o.m.
een gezamenlijk optreden voorbereiden. Doel is niet
alleen evangelisatie, maar ook wederzijdse
ontmoeting en bemoediging. Dit zal gebeuren in
samenwerking met DJW en de HGJB. Heb je zin om
mee te gaan? Er zijn nog plaatsen: zie www.djw.cgk.nl
(onze bijdrage: € 700,-).

Een deel van het vakantiecentrum in Grizac
Wederzijdse ontmoeting tijdens een eerder
georganiseerde reis naar Bethanie.

Aftrekbaar
We wijzen er op dat giften voor de SSGKF evenals
voorgaande jaren fiscaal aftrekbaar zijn. De Stichting
Steun Gereformeerde Kerken opereert geheel binnen
de invloedssfeer van de Christelijke Gereformeerde en
Nederlands Gereformeerde Kerken en valt om die
reden onder het convenant dat tussen de kerken en de
belastingdienst gesloten is.
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Meldt u dan
aan via www.ssgkf.nl.
Met hartelijke groet, namens de Stichting Steun
Gereformeerde Kerken in Frankrijk,
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