Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – December 2016
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.
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Béthanie afreizen om te helpen bij
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In het najaar kwamen Franse predikantsgezinnen van de UNEPREF samen in de
Cevennen voor een speciaal toerustingsweekend.
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Projecten 2017
Voor 2017 heeft de dagelijkse leiding
van de UNEPREF (de Commission
Permanente) een aantal projecten
geselecteerd. Zij verzoeken ons die te
ondersteunen. Dat betreft allereerst
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Ieder jaar worden rond Pinksteren verscheidene missionaire activiteiten
georganiseerd in het stadion van Alès.
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Naast missionair werk is ook toerusting
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Namens de broeders en zusters in Frankrijk bedankt het bestuur van de
SSGKF u van harte voor uw blijvende steun!
Tevens wensen wij u fijne feestdagen en een gezegend 2017.
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