Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
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Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.
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Samenwerking met Parijs?

In 2013 kon de SSGKF de steun verlenen

contacten met Nederland voor hen

die vanuit de Franse kerken gevraagd
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aantal projecten voorgesteld, om deze

kleine kerkgenootschap van de Union
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Cevennen, Béthanie. In de zomer wordt
op diezelfde plaats weer een gemengde
vakantie

georganiseerd.

Franse

en

Nederlandse jongeren ontmoeten elkaar
in een ontspannen week, waarin ze
bovendien elke dag samen zingen en
aan het eind een aantal missionaire
concerten zullen geven. Een combi van
missionair werk, gemeenteopbouw en
vakantie.
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Uitwisseling van jongeren
Een

De gemeente van Saint Quentin-

reizen € 2.800). De gemeente van
Vauvert gaat met zijn jongeren naar
een zendingsgebied, om een weeshuis
op te knappen en om een uitwisseling
te hebben met Afrikaanse christenen.
Dat zal ook een levenservaring zijn - en
een

geloofservaring,

bedoeld

als

opbouw voor de kerk in Vauvert en in
Madagascar. Men is hiervoor zelf aan
het sparen en vraagt aan ons een extra
bijdrage aan dit project van € 1.800.

gegroeid is tot
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zelfstandige gemeente. Helaas is
men nog te klein om zichzelf
geheel te kunnen onderhouden.
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Toureille
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aannam en de Amerikaanse steun
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De Protestantse gemeente van
Wijk en Aalburg (Hervormd, GB) is
bereid minstens 4 jaar lang een
bedrag van € 2.500 apart te zetten,
in de hoop dat een aantal andere
gemeenten dit voorbeeld zullen

Missionair jongerenwerk in Frankrijk iets voor jou?
Meld je nu aan voor de mei- of zomerreis 2014 via:

Dienstverlening Jongeren Wereldwijd of de HGJB
Zie voor meer informatie: www.djw.cgk.nl en www.hgjb.nl
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predikant kan beroepen. Wellicht
een idee voor uw gemeente?
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Evangelisatieprojecten

Opleiding predikanten
Voor Franse predikanten is vorig jaar een
permanente educatie ingesteld. Van de
financiële hulp die wij bieden is een fonds
ingericht, waar predikanten een beroep
op kunnen doen in het kader van een
voortgezette

toerusting

predikantswerk.
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wekelijks ontmoetingen heeft met
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We hopen dat we met uw hulp de gevraagde steun kunnen blijven geven.
Wilt u ook in uw gebeden aan de Franse broeders en zusters blijven denken?
Als u belangstelling hebt om op een gemeenteavond of zendingsdag iets
meer over de Franse kerken en over ons werk te horen, kunt u hiervoor contact
met ons opnemen via het secretariaat. Ook als u de nieuwsbrief voortaan
digitaal wilt ontvangen, kunt u zich hier melden.
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