Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – Mei 2014
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

“Dit raakt me…!”
Naar

aanleiding

van

het

bezoek van de Nederlandse
jongeren

aan

Béthanie.

Voor de gemeenteleden in die
omgeving zijn de bezoeken van
de

Nederlandse

jongeren

hoogtepunten, waar zij naar
uitzien. Uit een gesprek met een
van

hen

bleek

bemoedigend
Afgelopen maand bezocht ds. Marc Toureille met een twintigtal Franse jongeren
Nederland. Op de foto ziet u de Franse groep samen met hun gastgezinnen voor de
Christelijke Gereformeerde Kerk van Goes.

de

hoe
trouwe

aanwezigheid van deze groep
vrijwilligers,

elk

jaar

in

de

meivakantie voor hen is: ‘dit

Vakantie

Franse jongeren in Nederland

raakt me, ik zie hierin de hand

Voor de zomervakantie informeren

Naast deze betrokkenheid op

van onze God, die ook ons niet

we u over het werk van de Stichting

afstand,

loslaat.’

Steun

in

afgelopen periode ook diverse

Frankrijk. Op verschillende plaatsen

persoonlijke ontmoetingen. ‘Ziet,

in Frankrijk kon dankzij uw hulp een

hoe goed en hoe lieflijk is het, als

steuntje in de rug geboden worden

broeders ook tezamen wonen’.

aan de kleine kerken waarmee wij

Dat zei ds. Marc Toureille tijdens

verbonden zijn, verenigd in de

een bezoek in Nederland met

op

UNEPREF

des

een twintigtal jongeren uit zijn

sommige jongeren uit de regio van

Réformées

gemeente bij Parijs. De groep

Parijs was het de eerste keer dat zij

Evangéliques de France ). Als het u

bracht een bezoek aan twee

zoveel leeftijdgenoten bij elkaar

lukt om tijdens uw vakantie één van

verschillende christelijke scholen,

zien, die ook in Jezus Christus

deze kerken te bezoeken, zal hen

aan

en

geloven. Eén meisje had haar

dat zeker goed doen. Via de giften

uiteraard ook aan een molen en

mobieltje verkocht om de reis te

die we van u ontvangen wordt de

een

het

kunnen meemaken, een ander

band ook op afstand merkbaar. We

hoogtepunt was toch wel de

had er lang voor gespaard en

zijn blij dat wij – ondanks de crisis –

ontmoeting

veel

gewerkt. Dit zijn voor hen unieke

nog

christenen, bijvoorbeeld in een

gelegenheden, die een enorme

ontvingen om de ons gevraagde

zangdienst

geloofsbemoediging betekenen.

steun te kunnen geven.

Gereformeerde kerk van Goes

Eglises

Gereformeerde

(l'Union

Nationale

Protestantes

steeds

Kerken

voldoende
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‘Dit raakt me….’
Een

vergelijkbare

ZOMERVAKANTIE

uitwisseling

van onze God, die ook ons niet

vond ook plaats tijdens een

loslaat.’ Voor de jongeren zelf is

werkvakantie van jongeren uit

het andersom ook steeds weer

Nederland in het zuiden van

een

Frankrijk, in Béthanie. Voor de

van het Franse leven, samen

gemeenteleden

die

nadenken over verbonden zijn

omgeving zijn deze bezoeken

met God, over je eigen culturele

hoogtepunten, waar zij naar

grenzen heen, en ondertussen

uitzien. Uit een gesprek met één

de handen uit de mouwen

van

hoe

steken. Voor wie er interesse in

trouwe

heeft: begin augustus is er weer

aanwezigheid van deze groep

een gelegenheid om met een

vrijwilligers,

hen

in

bleek

bemoedigend
elk

de
jaar

in

de

groep

meivakantie voor hen is:

‘Dit

deel

super-ervaring:

genieten

Nederlandse
te

nemen

raakt me, ik zie hierin de hand

vakantieweek

van

Franse

jongeren
aan

samen

jongeren.

een
met

Naast

de

ontmoeting

en

ontspanning

worden

er

liederen

ingestudeerd, en aan het einde
van de week worden enkele
gospelconcerten

gegeven

in

verschillende kerken in de regio.
Meer
Zomaar een foto van 2 Franse
gemeenteleden
met
enkele
Nederlandse jongeren. Hieruit blijkt
maar weer de verbondenheid die
bij elk bezoek gevoeld wordt.

info

vind

je

op

www.djw.cgk.nl.

Als u deze zomer naar Frankrijk op vakantie
gaat, bezoekt u dan eens een protestantse
kerk op zondag. Het zal onze Franse
broeders en zusters zeker goed doen! Op
onze website (www.ssgkf.nl) kunt u onder
het kopje ‘links’ een lijst vinden
met
adressen van Franse kerken waarmee wij
contact onderhouden.

een goed gesprek.

PRESENTATIE

Wellicht is er vanuit uw gemeente
belangstelling om wat meer van ons werk te
horen, of op de hoogte te raken van de
situatie van de Franse kerken. Vanuit de
SSGKF kan er een workshop worden
aangeboden op een zendingsdag, of
kunnen we invulling geven aan (een deel
van) een gemeenteavond. Als u meer
informatie hierover wilt, neemt u gerust
contact met ons op. Als u meer exemplaren
van de nieuwsbrief wilt ontvangen, om deze
door te geven aan kennissen of vrienden, of
in uw gemeente onder de aandacht wilt
brengen, sturen we u deze graag.

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

Montpellier
In Montpellier is samen met

een relatie gekomen was. De

enkele

een

SSGKF steunt dit project door een

evangelisatieproject opgestart.

bijdrage voor de huur van het

In het centrum van de stad is nu

pand; laten er ook gebeden zijn

ongeveer een jaar geleden een

voor de contacten die op deze

inloopbar

manier

andere

kerken

geopend.

Hierdoor

groeien,

opdat

de

groeien er contacten van de

bezoekers de liefde van de Here

predikant

Jezus mogen ervaren en hun hart

met

een

aantal

mensen, met wie er vanuit de
kerk anders nooit op deze manier
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aan Hem zullen geven.
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De SSGKF doet kerkelijk werk en valt onder
de groepsbeschikking van de belastingdienst
met de kerken. Giften blijven om die reden
fiscaal aftrekbaar.
Als u de nieuwsbrief voortaan per e-mail wilt
ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven
via het secretariaat (secretariaat@ssgkf.nl)
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