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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

Goes/Bussum, mei 2002
Geachte broeders en zusters,
Voor de zomer laten we als Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk gewoontegetrouw iets horen over de projecten die we in Frankrijk ondersteunen. We zijn blij u goede berichten te kunnen doorgeven.
Anduze
Vorig jaar is een begin gemaakt met een evangelisatieproject in Anduze, midden in de Cévennen. Daar is een grote
Franse gemeente, in een plaats waar in de zomer erg veel toeristen komen. Door een gift van de Christelijke
Gereformeerde Kerk van Apeldoorn-Centrum kon voor een aantal jaren een evangelisatiewerker worden aangesteld die in
de zomerperiode een stuk evangelisatiewerk coördineert en stimuleert. Er worden in de zomermaanden regelmatig concerten gegeven die een evangeliserend karakter dragen. Een heel aantal gemeenteleden is aanwezig om te proberen
gesprekken aan te knopen. Er wordt een expositie gehouden in de kerk, die open staat voor belangstellenden, en waar
ook elke dag vrijwilligers aanwezig zijn om toeristen te woord te staan. Gemeenteleden zijn aanwezig op het marktplein
met verschillende acties, waaronder gezamenlijk zingen op elke donderdagmorgen.
Wanneer u deze zomer in de buurt bent moet u eens van de gelegenheid gebruik maken een bezoekje aan Anduze te
brengen en de mooie kerk te bekijken. Op zondagavond worden er Nederlandse diensten belegd, maar op zondagmorgen
komt de gewone Franse gemeente daar samen. Wat zou het mooi zijn als ze merken dat hun pogingen om anderen met
het evangelie te bereiken door mensen uit ons land wordt ondersteund en gedragen, ook in onze gebeden.
Kerkbezoek
In het algemeen willen we het belang onderstrepen om in het buitenland op zondag een kerkdienst bij te wonen. Dat is in Frankrijk niet zo
eenvoudig vanwege de taalbarrière. Toch kan het
kerkbezoek van gasten uit het buitenland voor
onze Franse broeders en zuster veel betekenen.
We wijzen u nog eens op de mogelijkheid om
onze stichting een lijst op te vragen van adressen
van de kerken van de Union des Eglises
Réformées Evangéliques Indépendantes waar wij
als kerken nauw contact mee onderhouden.
Daarop staan tevens de aanvangstijden van de
kerkdiensten vermeld.
Zingen op straat in Anduze
Publicatiefonds
In de afgelopen periode konden we een extra gift overmaken voor een project dat van groot belang is voor de Franse kerken. Twee predikanten zijn voor een deel vrijgesteld om verantwoord catechisatiemateriaal te ontwikkelen. In de Franse
situatie staan de jongeren er in veel opzichten alleen voor en goed catechesemateriaal is schaars of niet meer up to date.
De synode heeft daarom besloten de twee predikanten hiervoor een bijzondere opdracht te geven. Via onze stichting kon
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een bedrag van bijna 7.000 euro worden overgemaakt voor het publicatiefonds, waardoor de uitgave
van dit materiaal mogelijk wordt gemaakt. Dit was een extra gift die naar ons overgemaakt is in verband met de verkoop van het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Wormerveer.
De leiding van de Franse kerken, de Commission Permanente, heeft na overleg besloten de extra gift
voor dit doel te bestemmen.
Projecten 2002
In januari gaven we al aan u door dat er voor dit jaar steun is gevraagd voor diverse projecten in verschillende Franse kerken, projecten die zonder onze steun geen doorgang zouden kunnen vinden. We laten ze nog eens kort de revue passeren.
Om te beginnen steunen we dit jaar evangelisatieprojecten in Bordeaux, Rodez, Berre-Marignane Vitrolles en Lambesc.
Verder is onze hulp gevraagd voor het bovengenoemde publicatiefonds, dat ook boekjes uitgeeft over bijvoorbeeld de
betekenis van de doop, en de historie van de kerk in Frankrijk. Het jongerenwerk behoort ook tot de projecten van dit
jaar, met name de organisatie van jeugdbijeenkomsten en vakantiekampen, zaken die voor de jonge kerkleden zelf én
voor de contacten met jeugd buiten de kerk erg belangrijk zijn. Een laatse project waar regelmatig, en ook dit jaar weer,
door onze stichting steun voor verleend wordt is de jaarlijkse predikantenconferentie. Dit is voor de vaak in een geïsoleerde positie verkerende voorgangers een heel belangrijke en zinvolle gebeurtenis, waar we graag aan bijdragen om het
mogelijk te maken.
Bekendheid
In verschillende kerken hebben we op een gemeenteavond een presentatie kunnen houden van het werk van onze stichting, en voorlichting kunnen geven over de situatie van de kerken in Frankrijk. We merken dat daar steeds veel belangstelling voor is. Op die manier wordt ook de betrokkenheid op elkaar vergroot.
We wijzen ook op de mogelijkheid om deze nieuwsbrief eens aan iemand door te geven die deze zomer met vakantie naar
Frankrijk gaat. Velen weten niet dat er in Frankrijk een klein maar levend gereformeerd protestantisme is dat onze steun
meer dan nodig heeft. Zegt het voort!
Een enkele maal krijgen we een gift binnen zonder dat er een duidelijke afzender op te vinden is,
bijvoorbeeld bij overschrijvingen via girotel. Dat
is jammer, want we willen het liefst elke donateur
een nieuwsbrief kunnen sturen. Wilt u eraan denken uw adres op een eventuele giro- of bankoverschrijving te vermelden? Mocht u als belangstellende nog niet persoonlijk onze nieuwsbrieven
ontvangen, maar dat wel graag willen, laat het
dan ook even weten aan de secretaris.
We hopen dat u ons ook in de komende tijd blijft
steunen zodat het werk in Frankrijk doorgang kan
vinden. Heeft u belangstelling om onze stichting
uit te nodigen voor een presentatie, neemt u dan
contact op met de voorzitter, ds. Mulder, tel.
De kerk van Anduze
0113-222146. Wilt u een adreslijst met actuele
informatie over de kerken in Frankrijk ontvangen, richt u zich dan tot de secretaris, van wie adres en telefoonnummer op het briefhoofd staan. Ook op de web-site van
onze Franse zusterkerken kunt u zo'n overzicht vinden (http:\\erei.free.fr).
Namens onze broeders en zusters in Frankrijk willen we u van harte bedanken voor de steun die we reeds van u ontvingen.
Met hartelijke groet en zegenwens, namens het bestuur,
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