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.
Vakantie
Veel Nederlanders genieten deze zomer van een
heerlijke vakantie, velen trekken naar Frankrijk. Als u
vrienden kent die naar Frankrijk gaan, wilt u hen er
eens op wijzen hoe goed het is om daar op zondag naar
een kerk te gaan? Al is het niet voor henzelf, het is
goed dat de kleine Franse kerken merken dat veel
Nederlanders die in hun land vakantie vieren met
Jezus willen leven en God willen dienen, ook in hun
vakantie. Een aantal extra bezoekers in de dienst kan
voor hen een bemoediging zijn, een teken van
verbondenheid.

Tekenen van verbondenheid
De Stichting Steun Gereformeerde Kerken probeert op
verschillende manieren tekenen van verbondenheid te
geven aan de kerken waar wij in Frankrijk een band
mee hebben en die sinds twee jaar een langere naam
hebben gekregen: Union des Eglises Protestantes
Réformées Evangéliques (UNEPREF). Wij doen dat
door financiële hulp te bieden voor projecten die de
kleine kerken zelf niet kunnen bekostigen. De
plaatselijke kerken kunnen daartoe projectvoorstellen
indienen bij het bestuur van het landelijke verband.
Dat bestuur (de Commission Permanente van de
UNEPREF) maakt een keuze uit deze voorstellen,
waarbij men rekening houdt met de noodzakelijke
spreiding van de steun en met de haalbaarheid van de
plannen. Deze Commission Permanente legt de
geselecteerde projecten vervolgens aan ons voor met
het verzoek ze bij u, onze donateurs onder de
aandacht te brengen. Dat doen we door de
nieuwsbrieven die we twee maal per jaar versturen.
Daarnaast stimuleren we jongeren om ook
daadwerkelijke hulp te bieden in verschillende
projecten in Frankrijk. Begin mei was er opnieuw een
groep jongeren aan het werk in het kerkelijke centrum
Béthanie. Zij zijn gemotiveerd doordat ze zien dat ze
met hun praktische steun echt wat kunnen betekenen,
maar vooral doordat ze merken dat er een geestelijke
verbondenheid is met de broeders en zusters, jongeren
en ouderen in die streek. Telkens laten zij ons merken
hoe dankbaar ze zijn voor deze aandacht vanuit de
Nederlandse kerken. Op de eerste zondag van mei is er

altijd een grote
samenkomst van
alle kerken uit de
Cevennen. In die
dienst, met enkele
honderden
aanwezigen uit de
tientallen kerkjes
uit de buurt, werd
onderstreept dat de
trouwe hulp die
geboden wordt voor
hen een teken is
van Gods goedheid.
Dat nemen deze
Regionale ontmoeting op 1 mei.
Franse gelovigen mee ‘Een kerk van en voor iedereen’!
als ze de volgende
zondag weer met enkele tientallen in hun kerk zijn:
“We worden niet vergeten”.

Handen uit de mouwen in Béthanie. Een groep
Nederlandse jongeren was hier begin mei aan het werk.

Deze hulp is mogelijk door uw trouwe steun, waar we
u opnieuw voor bedanken. Naast een bijdrage aan de
kosten voor het werk in Béthanie hebben we dit jaar
verschillende andere projecten kunnen steunen.
Evangelisatieprojecten in Saint Girons, Saint
Hippolyte du Fort, Plan de Cuques, Lambesc en Massy,
de huur voor een kerkzaal van een gemeente uit Parijs
die groeit en aansluiting zoekt bij de UNEPREF,

materiaal voor een gospelgroep die een
evangelisatiecampagne zal houden in deze zomer en
een bijdrage aan de (reis)kosten voor predikanten en
ouderlingen voor een samenkomst van de synode die
dit jaar werd gehouden.

Bordeaux
Voor twee bijzondere projecten vragen we nog uw
aandacht. In Bordeaux is de van oorsprong
Nederlandse ds. Brienen als predikant begonnen. Zijn
gemeente heeft een pand gekocht omdat men de
kerkzaal die men huurde moest verlaten en omdat
men de visie had om in een eigen gebouw veel beter
present te kunnen zijn in Bordeaux. Inderdaad blijkt
deze visie bevestigd te worden. Verschillende groepen
maken van het gebouw gebruik en er komen diverse
contacten die ook nieuwe mensen naar de
kerkdiensten doen komen. Vanuit Nederland werd
bovendien een jongerenwerker aangesteld met steun
van de GZB, die ook nieuwe contacten legt vanuit dit
gebouw. Toch zijn de kosten ervan nog steeds veel te
hoog voor de kleine gemeente die er samenkomt. De
Commission Permanente vroeg onze aandacht voor
deze situatie en heeft ons gevraagd een bijdrage vanuit
ons budget aan dit project te geven. Dankzij uw steun
hebben we dat kunnen doen.

Opvang voor scholieren
Een ander interessant nieuw project wordt geïnitieerd
door een aantal kerken uit de regio van Alès. In Saint
Christol-les-Alès verrees een geheel nieuw lyceum,
waar enkele duizenden leerlingen elke dag naar toe
gaan. Dat lyceum werd gebouwd op een plaats waar
nog nauwelijks infrastructuur was. Tegenover het
nieuwe lyceum hebben de kerken een stuk grond
kunnen krijgen, waar ze een pastoraal centrum
kunnen bouwen, een soort inloophuis voor de
studenten. Daar zullen vanuit verschillende kerken
van de regio vrijwilligers present zijn, onder
deskundige leiding, om een open oor te bieden voor
wie daar behoefte aan heeft. Omdat er nog nauwelijks
iets is op dit gebied, verwacht men – nu men er vroeg
bij is – een vaste plek te krijgen onder deze scholieren.
Er is speciale toestemming voor gegeven vanuit de
leiding van de school. Voor de bouwkosten zijn echter
investeringen nodig die de kerken alleen niet kunnen

opbrengen. Wij hebben een kleine bijdrage kunnen
toezeggen en hopen dat ook volgend jaar weer te
kunnen doen.
U ziet dat uw bijdrage voor de Franse kerken nog
steeds zeer welkom is. We hopen dat u de Franse
broeders en zusters niet vergeet, in uw gebed, door er
op vakantie eens een kerk te bezoeken en door een
gift.

Frankrijk is een prachtig vakantieland. Bezoekt u er, zo
mogelijk, ook eens een kerkdienst. Uw aanwezigheid
wordt zeker op prijs gesteld.

Met hartelijke groet, namens de Stichting Steun
Gereformeerde Kerken in Frankrijk,

Dr. M.C. Mulder

Drs. M.J. Strengholt

Voorzitter

Secretaris

 U kunt een aantal extra nieuwsbrieven
aanvragen om
om uit te delen in uw gemeente.
 Desgewenst komen wij graag een
presentatie over de Franse kerken verzorgen
in uw gemeente.
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