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Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

Een Frans gezang dat met
regelmaat in Franse kerkdiensten
wordt gezongen.

‘Je louerai l’Éternel’
(naar Psalm 9):

Ds. Jean-Raymond
Stauffacher, voorzitter van
de UNEPREF.

Bezoek uit Frankrijk
Onlangs was de nieuwe voorzitter van

van Jezus Christus uit. Over geheel

de Franse kerken, ds. Jean-Raymond

Frankrijk genomen vindt er zelfs een

Stauffacher, in Nederland. Hij vertelde

verjonging plaats. Meer dan een derde

over de situatie van het protestantisme

van alle protestantse kerkgangers is

in Frankrijk en in het bijzonder over de

tussen de 30 en 40 jaar. Er worden

UNEPREF (Union des Eglises Protestantes

meer individuele zoekers bereikt dan

Réformées Evangéliques de France).

gezinnen. En het aantal gemeenten

Het aantal protestanten in Frankrijk is

dat multicultureel is neemt toe.

uitermate klein, maar blijft toch nieuwe

De UNEPREF staat in deze beweging in

mensen aantrekken. Zo hoorden we

protestants Frankrijk. We zijn dankbaar

dat van elke 100 protestanten in

dat wij dankzij uw bijdragen elk jaar

Frankrijk er 22 eerder niet protestant

een aantal van deze kleine kerken

waren. Ondanks dat de kerken zwak

kunnen ondersteunen in hun

zijn in aantal, dragen ze het evangelie

missionaire werk.

Je louerai l'Éternel
de tout mon cœur,
Je raconterai toutes tes
merveilles,
Je chanterai ton nom.
Je louerai l'Éternel
de tout mon cœur,
Je ferai de toi
le sujet de ma joie,
Alléluia!
Uit: Arc en Ciel, nr. 151

Vertaling:
Ik zal de Heer loven
met heel mijn hart,
ik zal over al Uw wonderen
vertellen,
ik zal Uw naam bezingen,
ik zal de Heer loven,
met heel mijn hart,
ik zal U het onderwerp van
mijn vreugde maken.
Halleluja!

Hulp in Béthanie
In de meivakantie was een aantal

en dat ging zó leuk samen met de

verbondenheid, óók met de Fransen.”

jongeren uit Nederland opnieuw in

mensen die er al vaker zijn geweest.”

Naast het opknapwerk ontstaan er

Béthanie, Zuid-Frankrijk, om een

Verder schreef één van de jongeren:

banden, die zowel voor de jongeren

vakantiecentrum van de kerken te

“De afgelopen week hebben we

zelf als voor de gemeenteleden van

helpen opknappen. “Het was een

zóveel mogen zien van God: door de

diverse kerkjes in Frankrijk van grote

ongelofelijk bijzondere week. De

gastvrijheid, door de mensen van de

betekenis zijn.

groep was super; 3 nieuwe mensen

groep, door de bijzondere
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Uitwisseling jongeren
Er zijn meer groepen jongeren die naar Frankrijk zullen
gaan deze zomer. In Parijs, Saint Quentin-en-Yvelines,
zal een groep vanuit de Christelijke Gereformeerde
Jongeren Organisatie concrete hulp geven bij diverse
werkzaamheden in en om het kerkgebouw van ds.
Marc Toureille. In Zuid-Frankrijk zal een groep jongeren
met een HGJB-vakantie meedoen, om samen met
een groep Franse jongeren liederen in te studeren.
Aan het eind van die vakantieweek hopen zij samen
een aantal gospelconcerten in kerken in de
Cévennen te geven. Vervolgens zullen de Franse
jongeren zingen op de zendingsdag van de GZB in
Nederland op 25 augustus en bij het jongerenevent
op de avond ervoor in Doorn (zie www.gzb.nl). Door al
deze initiatieven, waar de SSGKF nauw bij betrokken is,

In de meivakantie bezocht een aantal jongeren uit Nederland opnieuw
Béthanie in Zuid-Frankrijk (zie bovenstaande foto). Het was in velerlei
opzichten een geslaagd bezoek!

wordt onze hulp een schakeltje in een wederzijdse

Ook deze zomer wordt een aantal jongerenreizen naar Frankrijk

ontmoeting. De SSGKF droeg bij aan het materiaal

georganiseerd. Geïnteresseerd?

voor de werkzaamheden en aan de transportkosten

-

9 juli – 16 juli 2012: Parijs (zie www.cgjo.nl)

voor jongeren. Het effect van de hulp was groter dan

-

31 juli – 10 augustus 2012: Béthanie (zie. www.hgjb.nl)

alleen deze bijdragen, doordat er blijvende relaties
ontstaan door deze vorm van hulpverlenen.

Plaats hier een
favorieteprojecten
uitdrukking of
Andere
slogan van
uwverder
gezin.
Wij droegen
dit jaar
bij aan diverse evangelisatieprojecten van kerken in
de Cevennen, zoals we in december schreven. Op onze website is een overzicht
van alle projecten te vinden . Daar wordt ook de steun aan de kerk van Bordeaux
genoemd. Inmiddels is bekend dat ds. D.A. Brienen vanuit die kerk terugkeert naar
Nederland. Dat betekent niet dat onze steun daar niet meer nodig is, integendeel.
We blijven de toegezegde steun overmaken voor deze gemeente. Verder hebben
we een bijdrage kunnen geven aan de permanente educatie voor predikanten en
aan enkele kerkplantingsprojecten.

Kerkbezoek
Als u deze zomer naar Frankrijk op vakantie gaat, bezoekt u dan eens een
protestantse kerk op zondag. Een lijstje van de kerken van de UNEPREF is te vinden
via onze website. Ook als het wellicht lastig is om het Frans te volgen, kunt u er
zeker van zijn dat uw aanwezigheid in de dienst voor Franse broeders en zusters
vaak een enorme bemoediging is. En uiteindelijk gaat het erom dat de naam van
onze God in alle talen de lof ontvangt.

Alvast hartelijk dank voor uw (blijvende) steun!
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