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Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

Concert kinderkoor Aquarium
Aanstaand Kerstfeest zal het Franse
kinderkoor Aquarium een reis maken
naar Nederland.
Daarmee wordt niet alleen de
verbondenheid met de Nederlandse
kerken onderstreept, zij hopen dat
hun zingend getuigenis zal helpen
het evangelie uit te dragen.

Het Franse kinderkoor Aquarium in actie afgelopen zomer tijdens een zomerkamp
in Grizac.
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23 december, 16.00 uur:
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Vervolg projecten 2016
Missionaire activiteiten, uitwisseling:
- In Parijs groeit in het Quartier Latin een
nieuwe gemeente van de UNEPREF. In
het Paasweekend zal in de Chapelle
de
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aan mensen die Jezus Christus nog
Ds. Samuel Foucachon in de Chapelle de Nesle in Parijs.

niet kennen. Onze bijdrage: € 1.000,-.
- Opnieuw zal in de meivakantie een
werkvakantie worden georganiseerd.

- Met Kerst komt een kinderkoor uit Alès
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Namens de
de gevraagde
Franse broeders en zusters: Dank voor uw bijdragen en gebed!

Het bestuur van de SSGKF wenst u gezegende Kerstdagen!
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