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Stichting Steun Gereformeerde Kerken In Frankrijk
Lissenmeent 33 • 1218 BN Hilversum

Tel. 035 - 6918366 • mjstrengholt@wish.net

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

Goes/Bussum, juni 2004
Geachte broeders en zusters,
Allereerst willen we onze trouwe donateurs van harte bedanken voor uw steun in het afgelopen jaar. We hebben kunnen
bijdragen aan verschillende projecten die ons vanuit de Franse kerken werden voorgesteld.
Terugblik
We onderstrepen nog een keer de werkwijze van onze stichting. Wij vragen aan de Commission Permanente, een
bestuursorgaan van de Églises Réformées Évangéliques Indépendantes, een aantal projecten te selecteren, die wij vanuit
Nederland kunnen ondersteunen. Het blijkt dat de Franse kerken vaak niet voldoende draagkracht hebben om kleine
extra’s te realiseren, zoals een noodzakelijke aanpassing van een kerkgebouw, een bijzondere evangelisatieactie of een conferentie om elkaar te ontmoeten; terwijl we beseffen dat juist die extra’s voor het kerkelijke leven in Frankrijk van zo
groot belang zijn, om als kleine kerken te blijven functioneren en naar buiten te treden.
Het is inmiddels zo’n vijftien jaar geleden dat de Stichting Steun Gereformeerde Kerken om die reden is opgericht. Er
waren wel contacten vanuit onze kerken (CGK en NGK) met het kerkverband van de EREI, maar er was geen mogelijkheid om langs de kerkelijke organen hulp te verlenen. In overleg met de buitenlandorganen van onze kerken is toen
besloten tot het oprichten van onze stichting, die dus eigenlijk het orgaan is geworden van de hulpverlening vanuit onze
kerken naar de Franse kerken waarmee wij corresponderen. We zijn dankbaar dat de contacten over en weer tot nog toe
goed en functioneel zijn gebleken.
Projecten 2003
De projecten die we het afgelopen jaar hebben ondersteund zijn, kort weergegeven: bijdrage aan de bouw van een ontmoetingscentrum in Montauban (a 1800), onderhoud van een kerkelijk vakantiecentrum bij Alès (a 2500), aanpassing
van het kerkgebouw van Nîmes (a 2250), een evangelisatieproject in Lambesc (a 800), een jongerenreis naar Nederland
(a 2250) en een predikantenconferentie (a 1900).
Telkens krijgen we brieven vanuit Frankrijk, die weergeven wat met de
Nederlandse bijdragen gedaan kon worden. Zo kregen we een enthousiaste
brief uit Nîmes waar onder meer een podium in de kerk kon worden aangebracht, zodat er nu makkelijk wat grotere activiteiten in het kerkgebouw
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aan juist door die reis tot de keuze voor de Here Jezus gebracht te zijn en heeft daarna belijdenis van zijn geloof gedaan.
Hij was van buitenkerkelijke afkomst en is met Pinksteren gedoopt. Een rijke zegen.
Overstromingen
We hadden beloofd u nog nader te informeren wat er met het geld gedaan is dat door ons gecollecteerd werd na de overstromingen waardoor in het najaar van 2002 veel mensen in het zuiden van Frankrijk ernstig getroffen zijn. De schade
aan een aantal kerkelijke gebouwen en bezittingen in Anduze en Alès was groot,
een aantal kerkleden moest een zo goed als nieuwe start maken met hun boerenbedrijf. Gelukkig bleek veel verhaald te kunnen worden op diverse verzekeringen, maar voor een aantal zaken was het goed, dat er een noodhulp vanuit
Nederland (en vanuit de rest van Frankrijk) georganiseerd was. Van de a 8000
die uit Nederland is overgemaakt werden twee families geholpen (a 2500), er
werd een bijdrage gegeven voor het kopen van een andere auto aan een predikant, wiens auto geheel onder water was geraakt (a 450), en er is een gedeelte
gereserveerd voor de herinrichting van een kapel in een kliniek in Alès, waar
elke zondag kerkdiensten vanuit de Église Réformée Évangélique worden
belegd (a 5050). Het interieur van de kapel in deze kliniek, die vlak langs de
rivier de Gardon ligt, was door het plotseling opkomende water indertijd
Een van de getroffen kerken tijdens de
overstroming van 2002 (Anduze)
geheel vernield.
Projecten 2004
Voor dit jaar vraagt de commission permanente ons een bijdrage voor de volgende projecten:
- een evangelisatieproject in Bordeaux-Bègles. We dragen a 1300 bij aan de kosten, met name voor publiciteit, de uitgave van een evangelisatiebulletin en de aanschaf van een groot aantal Bijbels, Nieuwe Testamenten en Evangelies.
- de renovatie van de verwarming in het kerkgebouw van Toulouse (a 4000)
- een evangelieproject in St-Christol-lez-Alès, met onder meer een muziek-avond en een Bijbel-expositie in het dorpshuis
(a 1300)
- een evangelieproject in Berre-Marignane-Vitrolles, met onder meer een bijbel-expositie en een cursus voor iemand die
een alpha-cursus verzorgt (a 1768)
- een groots opgezet evangelieproject van de kerk van Marseille (bijdrage aan aanschaf tractaten, materiaal, expositie in
het kader van het jaar van de Bijbel en een aantal getuigende avonden: a 1650)
- een “Gospel-cursus” opgezet in de Cevennen door de kerk van de Haute Vallée de l’Hérault waarvoor de predikant van
Parijs-Massy (ds. P. Alméras) is uitgenodigd (bijdrage aan reiskosten en onkosten voor het materiaal voor een concert:
a 1000)
We vertrouwen er op dat we de door de Franse kerken gevraagde bijdragen in dit jaar opnieuw kunnen overmaken, mede
door uw trouwe steun.
Wij wijzen er nog eens op dat het mogelijk is ons uit te nodigen om (een deel van) een avond in uw gemeente te verzorgen, om iets meer bekendheid te geven aan de situatie van de Franse kerken waarmee we corresponderen en aan het werk
van onze stichting. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris, ds. M.J. Strengholt, (tel. 035-691 83 66) of met
de voorzitter, ds. M.C. Mulder (tel. 0113-22 21 46).
We blijven de situatie van de kleine Franse kerken ook aanbevelen in uw gebed. Onze broeders en zusters daar hebben
dat heel hard nodig.
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk,

M.C. Mulder
voorzitter

M.J. Strengholt
secretaris
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