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Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederla nd
en alle particuli ere gevers die ons werk steunen.

Presentaties in Nederland
Op een zendingsdag v an de classis
Amersfoort (CGK) heeft de SSGKF
een workshop gegev en. Het deed
ons goed om te merken dat er
grote

belangstelling

was

v oor

zending in Frankrijk. Ook bleek dat
er niet zo’n brede bekendheid is
met de situatie v an de kleine
Als u deze zomer naar Frankrijk op vakantie gaat, bezoekt u dan eens een
protestantse kerk op zondag. Zelfs als u er weinig van kunt verstaan, kunt u
door uw aanwezigheid laten merken dat we deze kerken niet vergeten!

vergeten. Via

Vakantie

Ev angelisch

-

Gereformeerde

kerken met wie wij v erbonden zijn
en ov er de geschiedenis v an de
christenen in Frankrijk. Als wij uw

Voor de zomerv akantie willen we een

gewaardeerd. Een lijst v an gemeenten

gemeente kunnen dienen met een

aantal nieuwsflitsen doorgev en uit de

met

de

presentatie

Franse kerken. W e vragen uw aandacht

kunt

u

website

kerken, dan zullen wij dat graag

en gebed v oor hen. En als u in Frankrijk

vinden: www.eglises.org/types/unepref

doen. Voor meer informatie kunt u

op v akantie gaat: Vergeet niet op

U kunt de lijst ook aanvragen bij de

contact

zondag naar één v an de kerken toe te

secretaris

secretariaat (de contactgegevens

gaan. Uw

Bokhorst-Klaassen.

bezoek

aan hen wordt

tijden
op

v an

de

diensten

de v olgende

v an

de

SSGKF,

Corine

ov er

op

deze

nemen

Franse

met

ons

vindt u onderaan deze brief).

Triest bericht

Kansen en uitdagingen

Een intens verdrietig bericht bereikte

media een onv oorstelbaar getuigenis

In Parijs wordt een nieuwe gemeente

ons v anuit het gezin v an ds. Antoine

gegev en v an hun geloof

in de

gesticht door ds. Samuel Foucachon.

Schluchter, die lange tijd voorzitter is

opstanding. Ze gaven uiting aan hun

Vele jaren nadat de gemeente -

geweest

immense verdriet, maar deden ook

waar ds. D. Brienen heeft gestaan -

een oproep tot

gebed voor de

zijn deuren moest sluiten, gaan er in

UNEPREF

moordenaar. Vanuit de Franse kerken

de binnenstad van Parijs weer deuren

Protestantes

is geschokt gereageerd en wordt er

open v oor het ev angelie. Ook op

Réformées Ev angéliques de France).

met hen meegeleefd. Ook bij u

andere plaatsen kon het ev angelie

Op brute wijze werd de jongste dochter

bevelen we dit gezin in uw gebeden

klinken, zelfs bij grotere manifestaties.

uit het gezin ontvoerd, verkracht en

aan. Zelf schrev en zij: ‘Moge uw liefde

Helaas heeft dit ook tegenreacties

vermoord door iemand die al eerder

mij

losgemaakt. In een aantal plaatsen

v oor moord was v eroordeeld en met

dienaar hebt beloofd’.

v an

Permanente,

de

Commission

het

leidinggevende

deputaatschap binnen de
(Union

des

Eglises

vertroosten, zoals

U

aan uw

waren serieuze protesten, die de sfeer

een enkelband v oorwaardelijk vrij was

rond

gekomen. Ds. Schluchter is momenteel

maakten. Ook hier hebben onze

predikant in Zwitserland. Hij, zijn v rouw

Franse broeders en zusters ons gebed

en oudste

en onze steun hard nodig!

dochter

hebben in de
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dit

getuigenis

gespannen
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Le Mas d’Azil
Eén v an de projecten waarv oor

open

ons steun was gevraagd, kon

gesprek. Naast

geen

geeft de

doorgang

vinden

(in

staan

voor

een

de

goed

gastv rijheid

gemeente hen een

Lafitte-sur-Lot). De Franse kerken

getuigenis mee op de weg. W ij

hebben in plaats daarv an een

geven

ander project bij ons ingediend.

kosten v oor de opv ang v an deze

De gemeente v an Le Mas d’Azil,

gasten en het werk dat onder hen

aan de v oet v an de Pyreneeën,

gebeurt. Zo kan deze hele kleine

v angt al heel wat jaren mensen

gemeente

op,

wandelaars in de zomerperiode

die

in

de

pelgrimstocht

zomer

maken

een
naar

(meer

een

bijdrage

de

vele

aan

de

In de meivakantie bezocht een aantal jongeren uit
Nederland opnieuw Béthanie in Zuid-Frankrijk (zie
bovenstaande foto).

tientallen

dan 150) goed blijv en

Santiago de Compostela. Vaak

opv angen en verder helpen, ook

zijn dit spirituele zoekers, die

in geestelijk opzicht.

De gemeente van Le Mas d’Azil biedt in de
zomerperiode tientallen wandelaars ruimte
voor een goed gesprek.

Jongerenuitwisseling

een goed gesprek.

VISITEKAARTJES

Met deze nieuwsbrief sturen we een
visitekaartje mee, bedoeld om door te
geven en zo in uw omgeving een beetje
aandacht te vragen voor de Franse
kerken. Als u een aantal extra
nieuwsbrieven of visitekaartjes in uw
omgeving wilt verspreiden, of er in uw
gemeente aandacht voor wilt vragen,
sturen we u die graag toe. Hartelijk dank
voor uw betrokkenheid!

COLOFON:
In de meiv akantie is opnieuw een

door een ouder echtpaar, dat zó

groep jongeren in Zuid-Frankrijk

dankbaar was met hun komst, dat er

geweest om te helpen bij het

een fles

opknappen

multi-

ontkurkt. Door met elkaar te zingen

functioneel huis v an de kerken in

en er gewoon te zijn, konden deze

de buurt v an Anduze. Elk jaar

Nederlandse

wordt de groep jongeren met

blijdschap gev en in het lev en v an

groot enthousiasme onthaald. Niet

deze oudere gemeenteleden. Van

alleen v anwege hun inzet, zodat

16-26 juli zal een andere groep in

het

Zuid-Frankrijk een v akantie vieren,

huis

v an

kan

een

blijven

worden

champagne

jongeren

Franse

werd

echte

ingezet voor kerkelijk werk. W aar

samen

men v ooral

Gezamenlijk zal er – naast allerlei

blij mee is: de kleine

met

v oor

jongeren.
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kerken v an de UNEPREF merken

uitstapjes –

dat zij niet vergeten worden. Er

ingestudeerd dat in diverse kerken in

ontstaan banden v oor het leven.

de

zal worden uitgevoerd.

Uw giften voor de SSGKF zijn fiscaal aftrekbaar

Toen de jongeren v oor één nacht

Vakantie, uitwisseling en missionair

niet in het grote huis terecht

werk gaan hier hand in hand.

Als u de nieuwsbrief voortaan per e-mail wilt
ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven via
het secretariaat (secretariaat@ssgkf.nl)

konden, werden zij

ontv angen
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door een ouder
echtpaar
in de
Cev ennen,

die

zo

dankbaar

regio

een concert worden

Secretariaat
p/a: Spieghelstraat 36
3842 JP Harderwijk
Tel.: 0341-427496
Em ail: secretariaat@ssgkf.nl
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