Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – Juni 2015
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

Een reactie van een Nederlandse
jongere (n.a.v. een werkvakantie in
Frankrijk): ‘Elke ochtend deden we
gezamenlijk Bijbelstudie - regelmatig
met Fransen er bij, wat erg fijn was en
de band onderling versterkte. De
mensen waren erg verschillend, maar
het geloof hielp ons om een hechte
groep te worden.’

Nederlandse jongeren tijdens een werkvakantie in Zuid-Frankrijk. Jaarlijks
komen diverse jongeren weer met nieuw elan terug in Nederland om hier
uit te dragen wat ze in Frankrijk gehoord en gezien hebben!
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Penningmeester : In het bestuur van de SSGKF is er een vacature voor het penningmeesterschap. Indien u hier
belangstelling voor heeft of iemand kent die dit kan, wilt u dat dan aan ons doorgeven?
Presentatie: Ziet u mogelijkheden in uw gemeente aandacht te vragen voor het werk in Frankrijk? Vanuit de
SSGKF kan er een workshop worden aangeboden op een zendingsdag, of kunnen we invulling geven aan (een
deel van) een gemeenteavond. Neemt u gerust contact met ons op.
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Nieuws uit de UNEPREF
Onlangs vergaderde de synode van

Tijdens
de
werkvakanties in Frankrijk
maken
Nederlandse
jongeren kennis met het
Franse leven! Ze vieren
hun vakantie namelijk
samen
met
Franse
leeftijdsgenoten
en
ontdekken hoe het voor
hen is om in Frankrijk als
christen te leven. Samen
het geloof delen en
beleven
is
een
belangrijk
onderdeel
van deze reis. Voor
opgave en informatie:
www.djw.cgk.nl.

de kerken die wij ondersteunen. Zij
namen een ingrijpend besluit over hun
kerkstructuur, die hun kerkorde geheel
gaat veranderen. Een belangrijke
motivatie daarvoor is de missionaire
uitdaging
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van de islam nog sterker gevoeld dan
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aangescherpt. Het valt dan op dat

zijn missionaire projecten, zoals een

juist die kerken die een relatie willen

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

Alpha-cursus, een expositie of een

aangaan met moslims in hun buurt,

concert (zie voor een opsomming van

aantrekkingskracht
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Berre l’Etang en in het centrum van
Marseille zijn gemeenten die - zo klein

is opmerkelijk dat men ondanks de
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wordt. Zij vragen hier steun voor en
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In twee kerken werd ons specifieke

gerenoveerd om meer open te zijn

steun gevraagd voor het uitdragen

naar buiten. Juist deze gemeenten

van

groeien. Een bemoediging en een

in
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In
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dit
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nieuwsbrief van december 2014). Het

het

van

de

de

omgeving die vooral uit moslims

eigen

beide

hun
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voorbeeld voor ons.

Namens de Franse broeders en zusters: Dank voor uw bijdragen en gebed!
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