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Dank

Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

Namens de Franse kerken bedanken

merken dat het voor veel donateurs

we aan het eind van het jaar alle

minder makkelijk wordt om een gift te

donateurs, die het mogelijk maakten

storten. Toch hebben wij de Franse kerken

om het geld voor hun steunaanvragen

niet teleur hoeven stellen. Heel fijn, dank

voor 2012 over te kunnen maken. We

voor uw trouw!

Een reactie van de leiding van het
zomerkamp met Franse en Nederlandse
jongeren in 2012:
“We hebben tijdens het zomerkamp
gebruik gemaakt van de

Permanente educatie voor predikanten

vakantieliturgie van de HGJB, die dit

Door de stimulans die de steun van de

van belang dat een predikant niet alleen

SSGKF aan de Franse kerken geeft, kon er

‘bij blijft’, maar ook mogelijkheden krijgt

dit jaar voor het eerst een programma van

zich verder te bezinnen op nieuwe

permanente educatie voor predikanten

situaties waarin wij terecht komen. Tot nu

worden opgezet. Elke predikant van de

toe ontbrak het de kerk aan financiële

UNEPREF (de kerken waar wij mee

spankracht om predikanten een cursus

verbonden zijn) krijgt een bepaald bedrag

aan te bieden. Men heeft aan ons

dikke plus op de momenten van stille

toegezegd dat hij kan besteden aan

gevraagd elk jaar een forse bijdrage hier

tijd. Ze hebben geleerd om verder te

nascholingscursussen door erkende instel-

aan te geven, een verzoek waar we ook

kijken dan hun eigen cultuur!”

lingen. Net als bij ons is het ook in Frankrijk

dit jaar graag gehoor aan geven.

jaar het leven van Petrus volgde (en
ook in het Frans vertaald was). Franse
en Nederlandse jongeren hebben te
maken met dezelfde bagage. Juist die
culturele uitwisseling geeft dan een

Projecten in nieuwe en bestaande gemeenten
Voor 2013 heeft men ook bijdragen

andere kerken een locatie huurt, die op

organiseren van missionaire acties. Zo

gevraagd voor 2 nieuwe initiatieven van

vaste tijden open is om gasten te

heeft de kleine gemeente van Vauvert

kerkvorming. We ondersteunen in de

ontvangen. Men heeft al ervaring met

(in de buurt van Nîmes) het plan om een

kleine, groeiende gemeente van Saint-

koffieochtenden in de binnenstad, maar

groots gospelconcert te organiseren in

Girons een evangelisatieconcert. Mooi

gaat dit uitbreiden met kleine muziek-

de arena, waar 2.000 mensen in kunnen.

om bij deze gemeente betrokken te

avonden en andere ideeën. We dragen

De ervaring leert dat zij hiermee voor het

blijven. Datzelfde geldt voor de kerk van

bij aan de kosten hiervan. Diverse

grootste deel niet-kerkelijke bezoekers

Montpellier, waar men nu samen met 2

gemeenten vragen steun voor het

bereiken. Tijdens het concert wordt de
betekenis van de gezongen woorden
uitgelegd en getuigd van de hoop door
het geloof in Jezus Christus. Ze vragen
ons een flinke bijdrage hiervoor, omdat
dit hun eigen budget uiteraard ver te
boven gaat. Daarnaast wordt steun
gevraagd door de gemeente van

Tijdens muziekavonden
worden vaak ook nietkerkelijke bezoekers
bereikt en wordt de
mogelijkheid benut om
hen te vertellen over
het geloof in Jezus
Christus.
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Lafitte-sur-Lot voor het in stand houden
van de pastorale bijstand door een
predikant ter plaatse en door de
gemeente van Saint-Hippolyte-du-Fort
voor een evangelisatieproject.
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COLOFON:

Lyceumproject
In Saint-Christol-les-Alès, in de buurt van

vrijwilligers uit plaatselijke kerken. Men

de stad Alès, is enkele jaren geleden

kreeg van een protestantse familie

een nieuw lyceum gebouwd, waar

grond om iets te bouwen, maar de

inmiddels enkele duizenden leerlingen

financiën voor echte nieuwbouw

komen. Bij de plaatselijke kerken

ontbraken. Daarom is er in eerste

ontstond het idee om in gezamenlijk-

instantie een bus ingericht, die ter

heid een opvangcentrum in te richten

plaatse wordt neergezet. We geven

voor deze leerlingen, waar men in de

graag een bijdrage aan de kosten

pauzes en na schooltijd terecht kan

voor dit plan waarmee de kerken laten

voor koffie, een goed gesprek, hulp bij

zien dat zij willen inspringen op nieuwe

huiswerk en ook meer pastorale

mogelijkheden, en dat ook samen met

aandacht. Men kreeg van de

andere kerken willen doen. We hopen

schoolleiding toestemming om deze

dat de plek een ankerplaats voor veel

diensten naast de school aan te

leerlingen zal worden, zodat er nieuwe

bieden en heeft een jonge theologie-

impulsen van de kerk zullen uitgaan

student gevonden, die dit werk wil

naar jonge mensen.

gaan coördineren met hulp van veel
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Jongerenuitwisseling
Opnieuw zullen er groepen jongeren uit Nederland naar Frankrijk
gaan in de komende zomerperiode. In de meivakantie hopen
we een groep actieve klussers naar Béthanie (ook in de buurt
van Alès) te kunnen sturen, in samenwerking met DJW
(Dienstverlening Jongeren Wereldwijd). In de zomervakantie zal
er daarnaast een uitwisselingsprogramma zijn, in samenwerking
met de HGJB, waarbij Nederlandse en Franse jongeren samen
een vakantie hebben in Zuid-Frankrijk, en ondertussen een aantal
liederen instuderen die ze aan het eind van de vakantieweek in
concerten kunnen laten klinken. Afgelopen zomer was deze
formule opnieuw een groot succes, en kwamen de Franse
jongeren in augustus vervolgens ook nog naar Nederland om ook
hier in diverse kerken concerten te geven. De aanleiding
daarvoor was een uitnodiging van de GZB. We zijn dankbaar dat
we betrokken kunnen zijn bij deze projecten waarbij de hulp niet
alleen één kant op gaat. We merken dat Nederlandse jongeren
zelf ook veel terugontvangen. Helemaal mooi is het dat dat zelfs
in Nederlandse kerken zichtbaar kon worden. Ons wordt voor dit
jaar een bijdrage gevraagd aan de transport- en
materiaalkosten voor deze jongerenreizen.
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Helpt u mee?
We bevelen de genoemde projecten voor 2013 bij u
aan en hopen dat we op uw steun kunnen blijven
rekenen. Uw gift voor dit werk is meer dan welkom
(Rabobank: 31 34 14 629 of ING: 21 56 97).
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