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.
Rencontre nationale
Deze nieuwsbrief staat voor een groot deel in het teken
van een bijzondere bijeenkomst in Frankrijk: de
Rencontre Nationale van de Églises Réformées
Évangéliques en France, die van 8-10 mei gehouden is.
Het is goed mogelijk dat u of uw gemeente eraan
bijgedragen heeft dat deze bijeenkomst kon
plaatsvinden, want het is een van de projecten die onze
stichting dit jaar ondersteunt. Ondergetekende,
secretaris van de SSGKF, heeft het voorrecht gehad die
bijeenkomst bij te wonen. Een bijzondere ervaring, niet
in het minst omdat ik daar veel contact heb gehad met
leden van plaatselijke gemeenten die in de afgelopen
jaren via onze stichting steun vanuit Nederland
ontvangen hebben. Er is daar veel dankbaarheid voor
de steun, financieel, maar zeker ook geestelijk die zij zo
van over de grens ontvangen.
Anduze

De kerk in Anduze (met een stukje van de markt)

Het was 18 jaar geleden dat een landelijke bijeenkomst
als deze plaatsvond. Drie dagen lang waren er zo’n 500
tot 800 kerkleden uit heel Frankrijk aanwezig, in de
dienst die op zondagochtend plaatsvond zelfs zo’n 1000!
De plaats waar dit gebeurde was Anduze, in de
Cévennen, een streek waar relatief veel EREgemeenten zijn. Er waren dan ook heel wat mensen uit
de omgeving bij de samenkomsten aanwezig. Een van
de bijzondere dingen was ook dat deze kerkelijke
samenkomst de volle medewerking van het
stadsbestuur had. Zo kon er op het plein voor de kerk

ook een markt met stands van allerlei christelijke
organisaties gehouden worden.

Ds Jean-Raymond Stauffacher spreekt in Anduze
over ‘de toekomst van de kerk’

UNEPREF
De ERE zoals dit kerkgenootschap tot voor kort heette,
valt op door een naar Nederlandse begrippen kleine,
maar trouwe groep leden. Vaak kleine groepjes, maar
getuigend van een samenhang en eenheid die opvallen.
Een van de dingen die tijdens de rencontre
plaatsvonden, was de officiële presentatie van de
nieuwe naam van het kerkgenootschap: Union
Nationale d’Églises Protestantes Réformées
Évangéliques en France. Een naam waarmee men zowel
iets van continuïteit als van vernieuwing wil
uitdrukken. Getuigend, bijbels, in de lijn van de
gereformeerde belijdenissen, evangelisch. Zo
markeerde deze rencontre een belangrijk punt in de
weg van deze kerken, wat tevens tot uitdrukking kwam
in de presentatie van het ‘project’ van de kerken: een
document waarin de identiteit, de visie en het
engagement van de EPRE opnieuw verwoord zijn (dat
binnenkort ook in een Nederlandse vertaling
beschikbaar komt).
Programma
Het programma was bijzonder gevarieerd, en zat
uitstekend in elkaar. Grote bijeenkomsten voor de hele
groep, workshops over allerlei aspecten van het kerkzijn, een evangeliserend theaterprogramma, concerten,
intensieve kinder- en jeugdprogramma’s. Uiteraard

nam naar goed Frans gebruik ook het samen eten een
belangrijke plek in het geheel in.

De gezamenlijke maaltijd tijdens de ‘ rencontre’

Speerpunten
Een van de opvallende ontwikkelingen in het leven van
de kerken is de vernieuwde aandacht voor het milieu
en duurzame ontwikkeling. Dit werd praktisch
gemaakt door een project waarbij iedereen die
aanwezig was een formulier kon invullen over de
manier waarop hij naar Anduze was gereisd, en het
aantal kilometers dat men daarvoor afgelegd had. Dat
werd bij elkaar opgeteld, waaruit een bepaalde waarde
van de hoeveelheid verbruikte grondstoffen werd
berekend. Dit zal dan vervolgens weer omgezet worden
in een bepaald aantal bomen die geplant worden op
plekken in de wereld waar sprake is van een grote mate
van ontbossing.
Wat opvalt is dat de kerk in Frankrijk uiteraard in z’n
eigen situatie moet overleven, maar dat er veel dingen
spelen die ook in de kerken in Nederland actueel zijn.
De moeiten van kleine kerken (vaak op het platteland),
de bloei van missionair ingestelde kerken in de grote
steden, de vragen die ontstaan door het aantrekken van
leden uit evangelische en charismatische kringen, om
er een paar te noemen.
Kerk wereldwijd
Een van de aardige dingen was een inbreng vanuit
verschillende delen van de wereld tijdens de

openingsbijeenkomst op vrijdagmiddag. Zo was er via
satelliet contact met mensen in bijvoorbeeld Kameroen
en Marokko, was er een presentatie van een groep
vrouwen van de gereformeerde kerk van La Réunion
(een eiland in de Indische Oceaan), en ook een bijdrage
uit Nederland door ondergetekende. Al met al een
bijzondere gelegenheid, indrukwekkend vanwege de
toewijding en visie van de kerk in Frankrijk.
Overigens moet binnenkort ook de vernieuwde website
van de EPREF de lucht in gaan: www.unepref.com.
Jongerenreis
In de vorige nieuwsbrief hebben we uitgebreid verteld
over de overige projecten die we dit jaren mogen
ondersteunen, waarvoor uw bijdrage nog steeds
welkom is. Deze hadden bijvoorbeeld te maken met
evangelisatie (St Girons, Montpellier), de alpha-cursus
(Nîmes), het opzetten van een website (Massy, St
Quenint-en-Yvelines), en jongerenkampen. Een van
die laatste willen we u nog apart onder de aandacht
brengen: een vakantieweek (van 29 juli tot 8 augustus)
voor jongeren uit Nederland en Frankrijk, waarin zij
elkaar kunnen leren kennen, en ook samen een
evangelisatieproject zullen doen. Dit alles gebeurt
vanuit Béthanie, een vakantiecentrum niet ver van
Anduze. Er is nog plek voor jongeren uit Nederland om
mee te gaan (zie www.hgjb.nl). Moge dit voor jongeren
in Nederland en Frankrijk een bemoedigende en
verrijkende ervaring zijn!
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Meldt u dan
aan via www.ssgkf.nl.
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