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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/Nunspeet, mei 2005
Geachte broeders en zusters,
Dertig Algerijnse weeskinderen kregen een fantastische vakantie in Zuid-Frankrijk aangeboden. De Algerijnse overheid
betaalde de reiskosten, en de Franse kerken zorgden voor eten, onderdak, en een programma, waarbij de kinderen elke
dag een verhaal uit het evangelie te horen kregen. Voor de islamitische overheid die de reiskosten dekte was dit kennelijk
geen probleem, de Franse kerken zijn er open en eerlijk in. En voor onze Franse broeders en zusters was het een prachtige
gelegenheid om aan deze kinderen iets van de liefde van de Here Jezus te laten zien. Het ontroerde ons, toen we hoorden
dat het grootste deel van deze kinderen z'n ouders verloren was tijdens de slachtingen die een aantal jaren geleden in
Algerije door extreme moslimgroeperingen zijn aangericht. En het raakte ons vooral, toen we merkten hoe liefdevol de
medewerkers van het gastenhuis 'Béthanie' hen geheel vrijwillig een fijne vakantie bezorgden.

Uitstraling

Een groep Algerijnse kinderen met vrijwilligers in het Centre Béthanie

Dit is zomaar een voorbeeld van een project,
waarmee de Franse Eglises Réformées
Evangéliques Indépendantes, waar wij als
kerken contact mee onderhouden, proberen
om getuige te zijn van Gods liefde in de
maatschappij waarin zij leven. Want dit
wordt ook buiten de kerken gezien. Er zijn
tal van pogingen om meer mensen bij dit
werk te betrekken. Zo zou er bijvoorbeeld in
de week dat wij het Centre Béthanie bezochten een grote barbecue georganiseerd worden
door leden van de plaatselijke EREI-kerken,
om nader kennis te maken met de Algerijnse
kinderen en hun begeleiders. Zoiets heeft een
veel bredere uitstraling.

Werkvakantie Nederlandse jongeren
De gastenverblijven waarin de Algerijnse kinderen logeerden zijn onlangs voor een deel opgeknapt door een groep
Nederlandse jongeren onder andere met geld dat door de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk kon worden overgemaakt. Dat was de reden dat wij er een bezoekje brachten. Toen we er waren werd ons gevraagd of we dit werk
een beetje bekend wilden maken. Dat doen we graag. Het is zelfs zo, dat er in de meivakantie opnieuw een groep jongeren vanuit Nederland samen met een groep Franse jongeren een ander deel van de gastenverblijven heeft helpen opknap-
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pen. In dezelfde week zijn ook diverse evangelisatieactiviteiten in de buurt georganiseerd, waar de Nederlandse jongeren
in konden participeren. De bedoeling is dat het Centre Béthanie op deze manier steeds meer uitstraling krijgt in de buurt
en mensen gaan merken vanuit welke motivatie de broeders en zusters daar werken.

Andere projecten
Naast dit project hebben de Franse kerken ook voor andere doeleinden ondersteuning gevraagd aan onze stichting. Voor
dit jaar ondersteunen we ook
evangelisatieprojecten in
Bordeaux en in Aix-enProvence. We geven een bijdrage aan de verbouwing van een
kerkje in St. Martial, een van de
kleinere kerken, waar D.
Brienen aan verbonden is als
Frans geworden Nederlandse
predikant. Verder is ons een bijdrage gevraagd voor een abonneeactie van het kerkblad van
de EREI-kerken en een bijdrage
aan reiskosten voor predikanten, die aan de jaarlijkse predikantenconferentie van deze kerken deelnemen. Tenslotte kunnen we een bijdrage leveren aan
de renovatie van het sanitair van
Een kijkje in de keuken van vakantiecentrum Grizac. Deze kon o.a. met geld van de
een vakantiecentrum, dat speciSSGKF worden gerenoveerd
aal bestemd is om kinderen uit
deze kerken een vakantie te
kunnen geven. Daarbij wordt, net als in het genoemde Béthanie gebeurt, gepoogd om ook kinderen van buiten de kerk
te betrekken. We hebben gehoord hoe deze vakantieweken voor veel jongeren een grote stimulans geweest zijn om te
komen tot een positieve keuze in het geloof. Het is vaak een van de weinige momenten, dat jongeren die lid zijn van een
zeer kleine Franse gemeente met een groot aantal andere christenjongeren in aanraking komen en over het geloof kunnen
spreken. We steunen deze projecten dan ook van harte.

Dankbaar
Ook voor dit jaar hopen we dat we de gevraagde steun kunnen geven. We zijn dankbaar te merken uit de giften die bij
ons binnenkomen, dat velen uit onze kerken dit werk in Frankrijk een warm hart toedragen. Onze hartelijke dank daarvoor, namens de Franse broeders en zusters.
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