Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – Mei 2018
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

Kerkbezoek
Wanneer u deze zomer in Frankrijk
op vakantie gaat, kijkt u dan op
de website van de SSGKF om te
zien of er een Franse kerk in de
buurt is. Het doet de broeders en
zusters die in kleine kerken op
zondag samenkomen goed als er
gasten zijn, ook al kunt u wellicht
een groot deel van de dienst niet
verstaan. De naam Jezus klinkt in
het Frans bijna hetzelfde, net als
We kregen een heel enthousiaste foto van kinderkoor Aquarium:
‘un grand merciiii’, veel dank!

Halleluja. En daar gaat het om,
dat we samen Gods naam groot

Dankbaar

Chorale Aquarium

Met regelmaat krijgen we foto’s en

Het kinderkoor Aquarium biedt

enthousiaste

van

jongeren van diverse gemeenten

gemeenteleden uit Frankrijk, waarin

de gelegenheid om zo af en toe

ze onze donateurs bedanken. De

op een tournee te gaan. Het doel

leiding

missionaire

is uiteraard dat er een aantal

jeugdproject in Ganges, Le Vigan

concerten gegeven wordt. Maar

en Montpellier schreef ons: ‘U bent

een hoger doel is om kinderen,

voor ons een bemoediging en een

die in hun eigen kleine kerken

voorbeeld, waardoor wij worden

vaak de enige jongeren zijn, het

aangespoord om ons met dezelfde

besef te geven dat ze er niet

ijver en vrijgevigheid in te zetten

alleen voor staan. De concerten

voor het jeugdwerk in onze kerk. De

zijn vooral missionair van aard,

Beamerpresentatie

bron hiervoor is uiteindelijk de Geest

maar

die

Als u een project wilt adopteren, of

van onze Heiland, Jezus Christus.

georganiseerd

worden om de

meer informatie wilt ontvangen,

Hoe ver we ook bij elkaar vandaan

concerten

leven als het om kilometers gaat,

hebben

de

secretaris van de SSGKF; dat kan

geestelijk zijn we heel

dichtbij.’

kinderen zelf. Ze zien dat er ook

ook als u voor een collecte een

Graag geven we u dit door in deze

andere kinderen zijn die uit het

korte beamerpresentatie wilt laten

nieuwbrief, ook om te laten zien dat

geloof willen leven,

zien of ons wilt uitnodigen voor een

uw

enorme bemoediging kan

verhalen

van

giften

het

metterdaad

op

goede plaats terecht komen.
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de

de

kampen

te
veel

kunnen
impact

geven
op

wat

een
zijn

maken.

neemt u gerust contact op met de

gemeenteavond.

voor hen en voor hun ouders.
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Plan de Cuques

Steunfonds permanente educatie predikanten

Wellicht herinnert u zich dat er bij

De commission permanente, de

studieweekend

één van de projecten voor dit jaar

dagelijkse leiding van de Franse

vanwege de kosten voor veel

een bedrag gevraagd werd om de

kerken waar we mee verbonden

voorgangers niet haalbaar is.

zichtbaarheid van de kerk in Plan de

zijn (de UNEPREF), vraagt ons elk

Van een predikant kregen we

Cuques

jaar een forse steun voor een

spontaan een positieve feedback

In deze voorstad van Marseille werd

fonds

op

een

beroep op kunnen doen voor

subsidie

nascholing.

volgen waar hij veel aan had voor

te

nieuwe

genomen

in

vergroten.

kerk

in

een

gebruik

onopvallend

waar

gebouw. Vervolgens bracht men

Ook

aan

situatie

predikanten

fonds.
kon

hij

Dankzij
een

onze

training

de

zijn pastorale werk. Het gaf hem

voor

de

een nieuwe impuls voor het werk

plaquette aan, die duidelijk laat zien

gemiddelde predikant heel wat

in de gemeente. Fijn dat we zo

dat

minder

een

het

voorkant

gebouw

een

een

grote

‘Temple

in

geldt,

het

dat

de

daarvan

een

vaak alleen al

Frankrijk

rooskleurig is dan in

kleine

bijdrage

kunnen

Protestant’ is, in vrolijke kleuren.

Nederland. De salarissen zijn een

leveren aan de voortgang van

Inmiddels komen er met regelmaat

stuk lager, zodat een cursus of

het werk in de Franse kerken.

nieuwe gasten,

studieweekend

die op zondag

verwelkomd worden.

vaak alleen

al

vanwege de kosten voor veel
voorgangers niet haalbaar is.

COLOFON:
Secretariaat
p/a: Spieghelstraat 36
3842 JP Harderwijk
Tel.: 0341-427496
Em ail: secretariaat@ssgkf.nl
Website
www.ssgkf.nl
Rekeningnummer
NL19INGB0000215697

Programma van een landelijke toerustingsconferentie voor predikanten
en ambtsdragers. Dankzij uw steun mogelijk!

De

eenvoudigste

manier

om

ons

werk

meer

Bestuur
M.C. (Michael) Mulder (voorzitter)
C. (Corine) Bokhorst-Klaassen
(secretariaat)
J.C. (Jaccoline) Granger – de Keizer
J. (Joost) van Drongelen
J.W. (Jan Willem ) Ploeg
N.A. (Natalie) Vane
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
www.facebook.com/ssg k f
Giften zijn daarom fiscaal
aftrekbaar.
(RSIN nummer 816760275).

bekendheid te geven is de nieuwsbrief door te geven
of
.

onze

pagina

te

liken

op

Facebook:

Namens de broeders en zusters in Frankrijk: Hartelijk dank!
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