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.
Graag willen we u door deze nieuwsbrief informeren
over de voortgang van de projecten die wij in Frankrijk
ondersteunen. Op diverse plaatsen werd onze hulp
gevraagd door de Eglises Réformées Evangéliques
Indépendantes (EREI), waar wij als kerken mee
verbonden zijn.
Bemoediging
In de meivakantie trok een groep jongeren uit
Nederland naar de Cévennen, waar veel van de Franse
kerken die bij de EREI horen zich bevinden. Hen was
gevraagd om mee te helpen met het opknappen van het
kerkelijke vakantiecentrum Béthanie, vlak bij Alès.
De activiteiten die in dit en dergelijke vakantiecentra
door de kerken worden georganiseerd, zijn vaak de
enige plaats waar christenjongeren leeftijdgenoten
kunnen ontmoeten, omdat zij in hun eigen gemeente
nauwelijks meer te vinden zijn. Dat is vanuit onze
Nederlandse situatie nauwelijks voor te stellen.
De vakantiecentra bieden gelegenheid aan kerkelijke
jongeren bij leeftijdgenoten steun te vinden in hun
geloof. Daarnaast hebben deze centra ook een
duidelijke evangelisatiefunctie. Verder worden er
kampen georganiseerd voor jongeren die geen lid zijn
van een kerk, maar wel met een kerkelijk vakantiekamp mee willen doen. De liefde van Jezus Christus
wordt voor deze jongelui zichtbaar in de manier
waarop zij aandacht krijgen van tal van vrijwilligers die
zich voor deze kampen inzetten. Bovendien krijgen zij
elke dag een bijbelverhaal te horen.
Om de gebouwen goed op
peil te houden, zijn
regelmatig opknapwerkzaamheden nodig.
De SSGKF organiseert sinds
enkele jaren in
samenwerking met de
organisatie Dienstverlening
Jongeren Wereldwijd in de
eerste week van mei een
werkvakantie voor
Nederlandse jongeren die de kerken in Frankrijk
praktisch willen helpen. De SSGKF draagt bij aan de
reiskosten en betaalt de kosten voor het materiaal. Dit

jaar werden onder meer een oud gebouw en een loods
opnieuw geschilderd. Zeker zo belangrijk als dit
schilderwerk zijn de contacten die in zo’n week gelegd
of geïntensiveerd worden. Er zijn gesprekken met
broeders en zusters uit de kerken van de regio, die voor
beide zijden bemoedigend zijn. Voor ons als
Nederlanders doet het goed te merken, hoe de kleine
Franse kerken met de weinige middelen die zij hebben,
willen blijven getuigen van de liefde van Christus.
Andersom worden de Franse broeders en zusters
bemoedigd door onze aanwezigheid en hulp. “Het feit
dat jullie elk jaar terugkomen, hoewel wij jullie niets te
bieden hebben, laat ons Gods trouw zien”, zei iemand
die zichtbaar aangedaan was toen de Nederlandse groep
had gezongen in haar kerk.

Béthanie, mei 2008

Grizac
Deze zomer willen we extra aandacht aan u vragen
voor een ander vakantiecentrum, dat hoog in de bergen
ligt in het nationaal park van de Cévennen. In de
maanden juli en augustus worden kinderen uit heel
Frankrijk hier vakanties aangeboden. De stichting die
de gebouwen beheert, heeft nadrukkelijk evangelisatie
als doelstelling geformuleerd. Niet alleen de kinderen
worden bereikt, maar ook hun ouders, als zij hun
kinderen op zondag komen ophalen. Er wordt dan
steeds een kerkdienst belegd, waar heel wat ouders
naar toe komen. Soms is het de enige manier waarop zij
met het evangelie in aanraking komen, via hun
kinderen.

Tijdens verschillende bezoeken werd ons op het dak
gewezen. Dat was slecht en moest echt gerenoveerd
worden. Omdat het gebouw een beschermd monument
is, mag er echter alleen een bepaald soort leitjes
gebruikt worden als dakbedekking. Daarom is
renovatie bijzonder duur. Toch wilden we graag
voorkomen dat het centrum zou moeten sluiten, omdat
het niet meer aan de eisen van de overheid zou
voldoen. Aan regionale overheden en organisaties is
een flinke bijdrage gevraagd, maar dat is niet
toereikend. Samen met andere stichtingen uit
Nederland (o.m. de GZB) hebben we een bedrag van
20.000 euro kunnen toezeggen, zodat de renovatie dit
jaar geheel kan worden afgerond. Misschien wilt u ook
een extra gift overwegen om hier een steentje aan bij te
dragen, zodat dit centrum de deuren niet hoeft te
sluiten.

Kerkdiensten
Als u deze zomer in Frankrijk op vakantie gaat, bezoekt
u dan ook eens een Franse kerkdienst. Zelfs als u er
weinig van kunt verstaan, kunt u ook door uw
aanwezigheid laten merken dat we deze kerken niet
vergeten. Via de website van de SSGKF kunt u een lijst
vinden van de adressen van de EREI-kerken en de
tijden van de kerkdiensten.

De EREI-kerk in Thoiras

Als u overweegt een speciaal project te steunen, kunt u
daarvoor ook contact met ons opnemen.

De leitjes op het dak van het vakantiecentrum in Grizac

Evangelisatie
Andere kerken in Frankrijk hebben ook steun gevraagd
voor diverse projecten. Vanuit o.m. Aix-en-Provence,
Ganges, Saint Girons, Lambesc, Massy (bij Parijs),
Montpellier, Saint Quentin-en-Yvelines (bij Parijs) en
Rodez kregen we steunaanvragen voor
evangelisatieacties, voor een bijdrage voor de huur van
een kerkgebouw en voor andere doelen waardoor deze
kerken net wat meer ruimte krijgen om te kunnen
doen wat zij graag willen: getuigend kerk te zijn in de
seculiere Franse samenleving. Namens de broeders en
zusters in Frankrijk willen we u van harte bedanken
voor uw betrokkenheid en financiële steun.

Met hartelijke groet, namens de Stichting Steun
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