Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – December 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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In Frankrijk is het voor veel jongeren niet zo eenvoudig als in Nederland om naar een
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Evangelisatie
Diverse gemeenten vragen ons een
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projecten die op diverse plaatsen in
Frankrijk worden georganiseerd. De
kerken van Montpellier en een
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Secretariaat
p/a: Spieghelstraat 36
3842 JP Harderwijk
Tel.: 0341-427496
Email: secretariaat@ssgkf.nl
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Als u de nieuwsbrief voortaan per e-mail wilt
ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven via
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ook opgeven om de nieuwsbrief voortaan
De SSGKF doet kerkelijk werk en valt onder
gestimuleerd
in zijn werk.
Hij kon jaar is er ook een facebook-pagina
digitaal te ontvangen.
Afgelopen
de groepsbeschikking van de belastingdienst
gestart. Hoe vaker die geliket wordt, des te meer bekendheid krijgt de
met de kerken. daarom fiscaal
deze cursus volgen omdat er een
stichting, en daarmee ook de Franse kerken. Aanbevolen dus, zie
Giften zijn daarom fiscaal
aftrekbaar.
fonds
is gecreëerd voor de
www.facebook.com/ssgkf.
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permanente
educatie en zusters
van
Nieuwsbrief SSGKF
December
2017
predikanten
van de–UNEPREF,
waar

(RSIN nummer 816760275).

Pagina 2

