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 u wel voor uw trouwe steun aan de Franse
kerken. Frankrijk is geen ontwikkelingsland. Maar wie
wel eens een Franse kerk heeft bezocht, begrijpt dat
de kleine kerken daar heel hard een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Ook het afgelopen jaar hebben we
op een tiental plaatsen kleine projecten van de kerken,
met wie wij verbonden zijn, kunnen financieren. Dat
betekent voor de Franse broeders en zusters niet
alleen dat zij gelegenheid krijgen een aantal
evangelisatieprojecten metterdaad uit te voeren;
voere het
betekent voor hen vooral, dat zij merken dat er vanuit
Nederland aan hen gedacht wordt en met hen wordt
meegeleefd. Zij ervaren dit als een geestelijke steun in
hun soms eenzame positie in het land, zo hebben we
afgelopen jaar opnieuw gemerkt. Wilt u aan hen
blijven denken, ook in uw gebeden?
Projecten voor 2011
Vanuit Frankrijk bereikte ons opnieuw een verzoek
om twaalf projecten financieel te steunen voor het
komende jaar. Graag geven we dit verzoek aan u door
in het vertrouwen dat u ons wilt helpen
pen om deze
Franse broeders en zusters te helpen.
Bordeaux
Dit najaar was de gemeente van Bordeaux, waar de uit
Nederland afkomstige ds. Dik Brienen predikant is, in
de gelegenheid een nieuw kerkgebouw aan te kopen.

Het nieuwe kerkgebouw in Bordeaux (achter de boom)

Vanuit dit kerkgebouw wil men met de gemeente een
nieuwe impuls geven aan het evangelisatiewerk in
deze stad. Daarvoor is ook een kerkelijk werker
aangesteld, met hulp vanuit Nederland (de GZB). Aan
ons is een bijdrage van € 3.000 gevraagd
gevraag voor de
woonlasten van de fam. Brienen, die bij de kerk zullen
gaan wonen.
Middelbare school
In Saint-Christol-les-Alès
ès, midden in de Cevennen, is
een uniek project gestart om als kerken uit de buurt
van die plaats present te zijn op een middelbare
school.
ool. Omdat in die plaats een nieuwe school werd
gebouwd met een functie voor de hele regio, zagen de
gezamenlijke kerken hierin een gelegenheid een
pastorale opvang in te richten. Ze maken daarvoor
gebruik van de hulp van verschillende instanties, maar
er is nog niet voldoende geld om alles rond te krijgen.
Van ons wordt een bijdrage gevraagd van 3.000 euro.
Een prachtige gelegenheid om jongeren vanuit de
kerken te bereiken met de liefde van God.
Vrijwilligers zijn er veel vanuit de regio, maar de
locatie moet
oet nog verder worden ingericht; daarvoor
zijn de eigen middelen te beperkt.
FransFrans-Nederlandse vakantiekampen
Opnieuw worden
n er in dezelfde regio een tweetal
kampen georganiseerd, waar Nederlandse jongeren bij
betrokken zijn. Eén vakantiekamp heeft als doel:
uitwisseling tussen Franse en Nederlandse jongeren en
evangelisatie, het andere is een werkvakantie met als
doel: het opknappen van een kerkelijk centrum. Beide
vakantiekampen onderstrepen de wederkerigheid in
onze relaties. Wie belangstelling heeft om met één van
de kampen mee te gaan, kan terecht op de website van
DJW en de HGJB. Wij dragen bij aan de reisreis en
materiaalkosten, in totaal € 1.500.
Parijs
Een eenmalige bijdrage wordt aan ons gevraagd voor
het houden van een regionale synode in
Parijs/St.Quentin.
St.Quentin. Om de gemeente van St. QuentinQuentin
en-Yvelines
Yvelines sterker bij het kerkverband te betrekken,
is dit jaar de synode in die gemeente georganiseerd.
Bijna alle gemeenteleden kregen een gast uit het

zuiden te logeren, zodat er naast de
synodevergaderingen ook op informele manier
geestelijke banden konden groeien. Ons is een bijdrage
in de organisatie- en reiskosten
sten gevraagd om dit
mogelijk te maken: € 1.500.
Ook in Parijs heeft een gemeente van voornamelijk
Afrikanen, met een gereformeerde
ereformeerde belijdenis, gevraagd
om geassocieerd lid te mogen worden van de Union
Nationale des Eglises Protestantes Réformées
Evangéliques de France (dit is sinds vorig jaar de naam
van het kerkverband waarmee onze kerken contact
onderhouden). De UNEPREF heeft deze nieuwe
zustergemeente
gemeente verwelkomd en wil deze gemeente
helpen in het betalen van de huur van een
kerkgebouw waar ze ’s zondags samenkomen vlak bij
het Gare du Nord in Parijs. Men vraagt ons daar een
bijdrage aan te geven van € 1.800.
Diverse evangelisatieprojecten
Er zijn nog vijf gemeenten op verschillende plaatsen in
Frankrijk, die om een kleine ondersteuning gevraagd
hebben voor het uitvoeren van diverse
evangelisatieprojecten, die zonder onze steun geen
doorgang kunnen vinden. De kerken van SaintSaint
Girons, Plan-du-Cuques
ques en een koor uit diverse
kerken vragen elk een bijdrage van € 1.000 voor
concerten en voor andere evangelisatieacties, SaintHippolyte-du-Fort en Massy ieder € 500 en de
gemeente van Lambesc € 200. Het zijn kleinere
projecten, maar ze zijn voor deze plaatselijke
aatselijke
gemeenten van groot belang. We onderstrepen hoe
wezenlijk het is voor hen om te merken dat zij er in
Frankrijk niet alleen voor staan.

Visitekaartjes
Afgelopen zomer deelden we op verschillende
plaatsen in Frankrijk na Nederlandse kerkdiensten
kleurige visitekaartjes uit met een bijbeltekst, onze
naam en ons gironummer. Als u het werk van de
Stichting Steun Gereformeerde kerken in uw
omgeving of ergens in Frankrijk onder de aandacht
wilt brengen, kunt u bij ons deze visitekaartjes of extra
nieuwsbrieven aanvragen.

Het visitekaartje zoals uitgedeeld na Nederlandstalige kerkdiensten
in Frankrijk met daarop de Franse bijbeltekst Psalm 121:1:
“ Je leve les yeux vers les montagnes, d’où
d’o viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel, Qui a fait les cieux et la terre.”

Giften voor de SSGKF zijn evenals voorgaande jaren
fiscaal aftrekbaar.
Met hartelijke groet, namens de Stichting Steun
Gereformeerde Kerken in Frankrijk,
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Drs. M.J. Strengholt
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De kerk van Lambesc (ten noordwesten van Aix-en
en-Provence)
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