Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – Juni 2017
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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Projecten 2017
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Namens de broeders en zusters in Frankrijk: Dank voor uw steun!
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Als u de nieuwsbrief voortaan per e-mail wilt
ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven via
het secretariaat (secretariaat@ssgkf.nl)
De SSGKF doet kerkelijk werk en valt onder
de groepsbeschikking van de belastingdienst
met de kerken. daarom fiscaal
Giften zijn daarom fiscaal
aftrekbaar.
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