Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – December 2014
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

“Dit raakt me…!”
Door te kijken met de ogen van een
christen uit een andere cultuur kan ik meer
ontdekken van de liefde van Christus. Dat
onderstreepte ds. Marc Toureille toen hij
onlangs in Nederland was ter gelegenheid
van

een

klein

symposium

over

interculturele ontmoetingen in de kerk. Het
is een verrijking om naast het perspectief
waarmee wij zelf kijken, ook de blik van
een broeder of zuster uit Frankrijk te zetten.
Dat ervaren we telkens weer als we

Zo’n
duizend
bezoekers
bezochten
afgelopen
zomer
een
evangelisatiebijeenkomst in het station van Alès. De plaatselijke kranten
schreven er positief over! Dit is één van de manieren waarop deze gemeente
probeert om mensen buiten de kerk te bereiken!

gemeenteleden van de UNEPREF spreken,
waar wij contact mee onderhouden.

Bemoediging naar twee kanten
Als we broeders en zusters uit

ondersteuning in het komende jaar,

Schweitzer

Frankrijk spreken, ontdekken we een

ter

organiseert voor vakantiegangers.

groot verschil. Zij kunnen vaak met

15.000 euro. In deze brief informeren

St. Hilaire de Brethmas organiseert men

slechts

tientallen

we u daarover. We hopen dat we het

naast

samenkomen op zondag. In de

genoemde bedrag opnieuw kunnen

expositie

wijde omgeving is er soms geen

overmaken. We merken dat de trouw

bijdragen resp. 1.200, 1.000 en 1.500

andere kerk te vinden: niet te

en de verbondenheid van broeders

euro). Andere projecten worden groter

vergelijken

in

en zusters uit Nederland door de

opgezet, zoals in Alès, waar afgelopen

Nederland. Toch houden zij vol om

Franse broeders en zusters bijzonder

zomer voor een evangelisatieweek het

niet naar binnen gericht te willen

gewaardeerd wordt. Zo vormen zij

hele stadion was afgehuurd. Naast

zijn, maar het evangelie uit te

voor ons een stimulans om vol te

enkele concerten waarin getuigenissen

dragen, en zijn daar heel vindingrijk

houden en wij voor hen.

een

enkele

met

de

situatie

hoogte

van

de

afgesproken

en

een

Alpha-cursus

en

plaats

enkele

een

ook

concert

kregen,

zondagmorgen

in. De voorzitter van de Commission

concerten

werd

een

In

een
(onze

er

op

kerkdienst

Permanente, de dagelijkse leiding

Klein en groot….

gehouden,

van deze kerken, vertelde ons dat er

Sommige projecten zijn heel klein,

bezoekers

dit jaar veel meer steunaanvragen

zoals

ons

Verschillende kranten in de omgeving

van kerken gekomen waren voor

gevraagd wordt voor de organisatie

schreven er positief over. Op die manier

missionaire acties en toerusting.

van de Alpha-cursus die de kleine

probeert

Men heeft een keus moeten maken,

gemeente

kan

Reformée Evangélique present te zijn in

zodat men een selectie van dertien

opbrengen. Dat geldt ook van de

Alès. Komende zomer wordt weer een

verschillende projecten

missionaire actie in Anduze waar men

vergelijkbare actie gehouden, waar wij

een

1.000 euro aan bijdragen.

aan de

SSGKF heeft doorgegeven voor
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de

ondersteuning

van

Rodez

tentoonstelling

die

niet

over

Albert

waar
naar

de

zo’n
toe

duizend
kwamen.

plaatselijke

Eglise
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Ondersteuning en vernieuwing
Twee

projecten

betreffen

Tijdens
de
werkvakanties in Frankrijk
maken
Nederlandse
jongeren kennis met het
Franse leven! Ze vieren
hun vakantie namelijk
samen
met
Franse
leeftijdsgenoten
en
ontdekken hoe het voor
hen is om in Frankrijk als
christen te leven. Samen
het geloof delen en
beleven
is
een
belangrijk
onderdeel
van deze reis. Voor
opgave en informatie:
www.djw.cgk.nl.

noodzakelijk onderhoud voor het
kerkgebouw, dat de gemeente niet
zelf

kan

opbrengen.

Hippolyte

du

Fort

In

Saint

betreft

dit

aanpassingen aan het historische
kerkgebouw, zodat dit onder meer
toegankelijk

wordt

voor

rolstoelgebruikers. In La Bastide sur
l’Hers moet het dak van de kerk
gerepareerd worden. Wij dragen
1.000

euro

bij.

Naast

kerkondersteuning is er gelukkig ook
sprake

van

De

weekend lang tal van acties voor de

om overheden en geestelijken uit de

gemeente van Marseille-Friedland

omgeving georganiseerd, in de hoop

buurt uit te nodigen en zich als

heeft de afgelopen zeven jaar een

nog meer

gemeente in de

revitalisering

doorgemaakt,

meerderheid islamitische – omgeving

meerderheid islamitische – omgeving

waardoor nieuwe mensen in de oude

aan te trekken (onze bijdrage 1.000

te presenteren. We dragen bij aan de

kerk komen en er nu voor gekozen is

euro). In Berre l’Etang wil men een

evenementen

het kerkgebouw ook een andere

getuigenis laten horen van de liefde

jubileumweekend op 16 en 17 mei

uitstraling te geven. Bij de heropening

van Christus. Deze gemeente bestaat

(1.500 euro).

van

50 jaar en dit jubileum grijpt men aan

het

kerkvernieuwing.

gebouw

worden

een

mensen uit

de

–

in

weekend lang tal van acties voor de

In Montauban wordt een sportief
weekend

georganiseerd

voor

de

kerken uit heel Frankrijk, waar zo’n 200
jongeren
We

verwacht

dragen

bij

worden.
aan

deze

telkens weer. Ook dit jaar wordt onze

gemeenschapsvorming. Ook wordt

steun gevraagd voor materiaal en

onze financiële steun gevraagd voor

transportkosten

het

voor

een

toerustingsprogramma

voor

werkvakantie en een gospelkamp

predikanten. Vanuit het geld van de

met Franse jongeren in de zomer. Wie

SSGKF is een fonds gecreëerd waar

interesse heeft om mee te gaan: je

predikanten van de UNEPREF onder

kunt

via

voorwaarden een beroep op kunnen

bijdragen:

doen om een specifieke cursus te

materiaal 1.000 euro en transport

volgen. Dit jaar dragen we daarvoor

1.600 euro).

2.000 euro bij.

je

al

www.djw.cgk.nl.

opgeven
(onze

Namens de Franse broeders en zusters: Dank voor uw bijdragen en gebed!
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van

het

COLOFON:

omgeving georganiseerd,
in de hoop
Jongeren
en toerusting
dat er nog meer mensen uit de – in
Afgelopen jaren gingen verschillende
meerderheid
islamitische
–
groepen jongeren uit Nederland naar
omgeving, de drempel van het
Frankrijk. Jongeren in de Franse kerken
kerkgebouw zullen overkomen (onze
leven in een andere cultuur en er valt
bijdrage € 1.000,-).
veel van elkaar te leren, dat blijkt

– ook hier in

Secretariaat
p/a: Spieghelstraat 36
3842 JP Harderwijk
Tel.: 0341-427496
Email: secretariaat@ssgkf.nl
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De SSGKF doet kerkelijk werk en valt onder
de groepsbeschikking van de belastingdienst
met de kerken. Giften blijven om die reden
fiscaal aftrekbaar.
Als u de nieuwsbrief voortaan per e-mail wilt
ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven
via het secretariaat (secretariaat@ssgkf.nl)
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