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.
“Bedankt voor jullie trouw. Je moet niet onderschatten
wat de verbondenheid met de Nederlandse kerken
voor ons betekent. Nederland is in het verleden een
toevluchtsoord geweest voor Franse protestanten die
moesten vluchten. Maar ook vandaag is jullie
blijvende steun van grote betekenis.” Dat zei ds. Marc
Toureille toen hij te gast was in Nederland en in een
aantal van onze kerkdiensten heeft gesproken.
Ds. Toureille is predikant van een kleine gemeente in
een voorstad van Parijs, ontstaan uit
evangelisatiewerk. De gemeente groeit, op tal van
manieren probeert men present te zijn in de buurt.
Men organiseert huiswerkbegeleiding in de kerk,
feesten voor de buurt, avonden over speciale thema’s.
Via die contacten komen jongeren soms verder dan
alleen deze activiteiten. Ze komen naar een
vakantiebijbelclub, een bijbelstudieavond en ook in de
kerkdiensten. Maar voor al die activiteiten is meer
geld nodig dan de kleine gemeente kan dragen.

tijden in economisch opzicht moeilijker zijn dan
voorheen. We hopen dat u ons wilt blijven helpen
deze steun te kunnen verlenen.

Hulp aan Béthanie
Hulp is nooit eenzijdig. Doordat we met de Franse
kerken verbonden zijn, ontvangen wij ook veel van
hen. Dat heeft een aantal jongeren opnieuw ervaren,
toen ze in de meivakantie naar Béthanie in ZuidFrankrijk gingen, om concreet te helpen bij het
opknappen van een gebouw. Met de Nederlandse hulp
kon een vakantiecentrum van de kerken een goede
opknapbeurt krijgen.
Zo’n kerkelijk vakantiecentrum dient als plaats voor
kerkelijk jeugdwerk, maar functioneert ook om
buitenkerkelijke jongeren met het evangelie in contact
te brengen. We hoorden van ds. Toureille die zelf veel
jeugdkampen leidt, dat kinderen uit de buurt van zijn
kerk graag meegaan met zo’n kamp. Zelfs een aantal
moslimkinderen is daarbij. Elke dag horen ze in zo’n
vakantiekamp een bijbelverhaal, ze leren liederen en
krijgen metterdaad iets van de liefde van Christus te
zien. De Nederlandse jongeren die meegingen met de
werkvakantie hebben ervaren wat een voorrecht het
is, dat ze een bijdrage konden geven aan dat werk.

Ds. Marc Toureille bezocht onlangs een aantal kerkdiensten
in Nederland.

Blijvende steun nodig
Het is zomaar een voorbeeld vanuit een van de Eglises
Protestantes Réformées Evangéliques waarmee onze
kerken contacten onderhouden. Met kleine giften
kunnen we deze gemeenten financieel steunen, maar
ook laten merken dat we hen niet vergeten, nu de

Ook dit jaar heeft een aantal Nederlandse jongeren de
handen uit de mouwen gestoken in Béthanie.

Uitwisseling

Gebed en financiële hulp

De SSGKF stimuleert ook een nieuw project, waarbij
jongeren uit Nederland en uit Frankrijk samen een
vakantie doormaken om intensief met elkaar in
contact te komen. Een jongere die vorig jaar met zo’n
reis meeging schreef: “Ik heb echt beseft wat een
enorme zegen het is dat wij in Nederland zoveel
christelijke jongeren hebben en ‘k ben echt gaan
bidden voor de Franse kerken. Het vakantiecentrum
Béthanie is ook ontzettend belangrijk voor de Franse
jongeren, omdat ze hier bij elkaar kunnen komen en
meer over het geloof kunnen leren. Mijn beeld van
Frankrijk is wel iets veranderd door deze vakantie. Ik
wist wel dat Franse kerken niet zo groot zijn en dat
weinig Fransen iets aan het geloof doen. Ik dacht dat
ze het gewoon niet zo belangrijk vonden. Maar door
deze vakantie ben ik erachter gekomen dat de Franse
christenen ontzettend veel bidden voor hun kerk en er
ontzettend veel voor doen. Ik kan echt alleen maar
respect hebben voor de manier waarop zij omgaan met
hun geloof en dit willen delen met anderen.”

We zijn blij dat we als SSGKF deze broeders en zusters
in Frankrijk in hun eenzame positie kunnen helpen.
Dit jaar is onze steun gevraagd voor een aantal
evangelisatieprojecten, voor enkele renovaties in
kerken, voor het uitgeven van een aantal publicaties.
We schreven daarover in december.
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Met hartelijke groet, namens de Stichting Steun
Drs. M.C. Mulder
Drs. M.J. Strengholt
Gereformeerde Kerken in Frankrijk,

Voorzitter

Secretaris

Franse en Nederlandse jongeren vieren samen vakantie in
Frankrijk.
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