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.

Frankrijk
Frankrijk, een geliefd vakantieland. Misschien zult u er
ook naar toe gaan. Veel zon is er te vinden, prachtige
natuur, en wat u verder wenst op uw vakantie. In deze
nieuwsbrief willen we een moment uw aandacht
vragen voor de kerken in Frankrijk. Voor mensen die
in Frankrijk hun geloof in Jezus Christus willen
beleven, lijkt de situatie heel wat minder zonnig; in elk
geval als we dat vergelijken met ons Nederlandse
kerkelijke leven.
Elk jaar krijgt de Stichting Steun aan Gereformeerde
Kerken in Frankrijk tal van verzoeken van de Franse
kerken, om kleine projecten te ondersteunen, die met
eigen middelen door hen niet bekostigd kunnen
worden. De kerken zijn er te klein voor, om een
grootschalig evangelisatieproject op te zetten, of om het
eigen kerkgebouw te kunnen renoveren. Maar de
kerken zijn niet te klein, om een echt getuigenis te
kunnen geven van het leven met Jezus Christus. Het is
mooi om te zien, dat men steeds nieuwe manieren
zoekt om met het evangelie naar buiten te treden.
Parijs
Onlangs was ds. Marc Toureille, een Franse predikant
uit een voorstad van Parijs, in Nederland op bezoek. Hij
werkt in de gemeente van St. Quentin-en-Yvelines, die
veel steun heeft gekregen vanuit een zendingsorganisatie in de Verenigde Staten en een aantal Nederlandse
stichtingen. Sinds een paar jaar komt de gemeente
samen in een omgebouwde supermarkt. Aanvankelijk
kwamen slechts 20 à 30 mensen samen. De gemeente
doet haar best om meer naar buiten te treden.

´Fête du quartier´ in Saint Quentin-en-Yvelines

Zo werd tijdens een feestweek van de burgerlijke
gemeente vanuit het strategisch gelegen kerkgebouw
een sport- en spelmiddag voor jongeren opgezet. Op de
afgedrukte foto´s is te zien hoe jongeren een spel doen,
en het een drukte van belang is rond het kerkgebouw.
Zelfs de burgemeester was uitgenodigd en heeft zich
laten zien op deze middag.
De Commission Permanente heeft de SSGKF gevraagd
om dit jaar een andere evangelisatieactie van de
gemeente in St. Quentin-en-Yvelines te ondersteunen.
Een aantal avonden zal in de gemeente een gospelconcert worden gegeven, waarna er uitleg volgt van de
inhoud van deze in Frankrijk erg geliefde muziek: het
gaat in deze muziek immers om het evangelie. Tevens
heeft men verzocht of we een bijdrage wilden leveren
aan het plaatsen van een douchecabine in het
kerkgebouw. Dat lijkt een vreemde vraag. Maar de
inmiddels geplaatste douche heeft al veel diensten
bewezen. Vanuit het zuiden komen groepen jongeren
naar deze gemeente, om mee te doen met evangelisatieacties, of om op een ander manier de verbondenheid met deze kerk in Parijs te onderstrepen. Zij
kunnen op deze manier makkelijk een tijd in het
kerkgebouw verblijven. Het is verdrietig om te horen,
dat de kerk in het centrum van Parijs de deur moest
sluiten, omdat er steeds minder mensen naar de
diensten kwamen (op de vingers van één hand te
tellen). Men overweegt opnieuw evangelisatieactiviteiten te starten vanuit de beide andere kerken
van het verband van de Eglises Réformées
Evangéliques Indépendantes (EREI) in de regio, maar

men wil eerst deze gemeenten zelf versterken. De visie
is dat het werk in Parijs beter zal gedragen worden, als
er twee gemeenten achter staan die zelf gezond zijn en
zichzelf kunnen onderhouden.
Om die gemeenten te versterken, kwam één van de
regionale synodes van de EREI dit jaar bijeen in Parijs,
waarbij ook vertegenwoordigers van de kerken uit het
zuiden aanwezig waren. De SSGKF droeg daarvoor de
reiskosten. Mede dankzij de geplaatste douche kon
men nu makkelijker voor enkele dagen groepen
mensen in het gebouw herbergen. Zodoende kon de
synode voor het eerst in de regio van Parijs
samenkomen. Bewust streeft men er niet alleen naar
om meer naar buiten te treden, maar ook om de band
tussen de kerken van Parijs en het gehele kerkverband
te versterken. Het is te merken hoe deze activiteiten
gezegend worden. Een aantal jonge gezinnen en
alleenstaanden uit de buurt heeft zich bij de gemeente
van St. Quentin-en-Yvelines gevoegd. Het aantal
bezoekers van de diensten varieert op dit moment
tussen de 60 en 80 mensen. Onze steun voor de
projecten van deze kerk van is dit jaar € 1.500. Ook de
andere kerk uit de
regio, in Massy,
een voorstad ten
zuid-oosten van
Parijs, heeft om
steun gevraagd.
Ook zij ontvangen
€ 1.500, m.n. voor
evangelisatieactiviteiten.
De kerkenraad van de gemeente in St. Quentin-en-Yvelines

Andere projecten
Op andere plaatsen in Frankrijk proberen de kerken
evenzeer naar buiten te treden. Vanuit Montpellier is
ons een bijdrage gevraagd voor het opzetten van een
website en de organisatie van een evangelisatieconcert
(€ 2.000). In Rodez, midden in Frankrijk, wil men met
een expositie over gospelmuziek de aandacht trekken,
en daar zal ook een concert bij gegeven worden. Men
vraagt van ons een bijdrage van € 2.000.
In onze vorige nieuwsbrief hebben we stilgestaan bij
de gemeente van Saint-Girons. Daar werd ons een

bijdrage aan het salaris van de predikant gevraagd.
Inmiddels is ds. Jean Philippe Bru actief aan het werk
in de opbouw van deze gemeente, en tegelijk in tal van
activiteiten naar buiten. Samen met de plaatselijke RK
kerk, waarmee goede contacten zijn opgebouwd,
worden zelfs evangelisatieactiviteiten ondernomen. Ds.
Bru mag ook lesgeven op het RK Lyceum in St. Girons
(onze bijdrage aan deze gemeente: € 2.640).
Verbondenheid
In de meivakantie is een groep Nederlandse jongeren
naar het zuiden van Frankrijk geweest, om mee te
helpen bij het opknappen van een vakantiecentrum van
de kerken (onze bijdrage: € 3.000). De groep kwam
terug met enthousiaste verhalen, en heeft veel mensen
kunnen ontmoeten. Telkens blijkt hoe de Franse
broeders en zusters de steun vanuit Nederland
waarderen, als een bemoediging en onderstreping van
onze verbondenheid. Dat brengen we graag aan u over.
Het is door uw bijdragen, dat we deze steun kunnen
geven. Wij hopen dat we de gevraagde steun kunnen
blijven bieden. We bevelen de Franse kerken aan in uw
gebeden. Als u in Frankrijk komt, bezoek dan eens één
van de kerken van de EREI. Op onze vernieuwde
website vindt u een Nederlandstalige lijst, waarop de
adressen en de kerktijden vermeld staan, zie
www.ssgkf.nl. We wijzen u er op, dat u één van de
genoemde projecten of een ander project kunt
adopteren. Neemt u gerust contact met ons op!
Flyer
Bij deze nieuwsbrief sturen we een flyer mee met
algemene informatie over onze stichting. Deze kunt u
aan iemand doorgeven, die hiervoor wellicht
belangstelling heeft. Indien u meer flyers wilt
aanvragen om het werk van de SSGKF meer
bekendheid te geven in uw gemeente, stuurt u dan een
berichtje naar één van de genoemde adressen.
Met hartelijke groet, namens het bestuur van de
Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk,
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