Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – Juni 2016
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

Deze zomer
Als u op vakantie gaat in Frankrijk,
bezoek dan eens een kerk van dit
kerkverband, als die in de buurt is.
Zelfs als u weinig van de dienst kunt
volgen, is uw aanwezigheid voor de
Franse broeders en zusters een blijk
van geestelijke verbondenheid. Via
onze website en via het secretariaat
‘Un pas en avant’ (een stap voorwaarts); het thema van de generale synode die
in mei j.l. in de Cevennen werd gehouden.
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Verbondenheid met de Nederlandse kerken
De

contacten

met

buitenlandse

kerken worden zeer gewaardeerd.
Vanuit Brazilië waren vier predikanten
aanwezig die zendeling worden in
Frankrijk, in dienst van de UNEPREF. Eén
van hen sprak de synode toe: ‘Nadat
wij het evangelie uit Europa hebben
ontvangen, komen we nu hier om het
Woord als het ware aan u terug te
brengen.’

Vanuit

Gereformeerde

de

Kerken

Vertegenwoordigers van de kerken van de UNEPREF, maar ook van diverse
buitenlandse kerken spraken tijdens de synodevergadering.
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Drie nieuwe kerken

vertegenwoordiger aanwezig die de
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grote Franse Protestantse kerk.
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Op hetzelfde moment dat de synode
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deze kerken in de verstrooiing: door

dat hoort bij de stap voorwaarts: het
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onderhouden van de band, geestelijk

betrokkenheid,

en in de ontmoeting met elkaar.

praktische steun.

SSGKF).
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We danken u nogmaals voor uw betrokkenheid bij de Franse kerken en hopen dat
we ook dit jaar voldoende donaties ontvangen om de gevraagde bedragen voor de
projecten te kunnen blijven overmaken. Zie voor de projectenlijst van dit jaar ook de
website www.ssgkf.nl. Merci beaucoup namens de Franse broeders en zusters!
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