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

Een mooie ervaring
De Franse predikante Christiane
Stauffacher (zie onderstaande
foto) deelde ons haar ervaring
n.a.v. een cursus, die ze dankzij
onze
steun
kon
bijwonen.

Met o.a. het geld dat wij kunnen missen, kan de gemeente van Chapelle
de Nesle in hartje Parijs het Evangelie van Jezus Christus tot klinken
brengen.

Dank
In 2018 ontvingen we opnieuw

uw eigen kerken vermenigvuldigd

voldoende om de ons voorgestelde

zal worden! De Here zegene u!”

projecten te kunnen steunen. De

Predikanten

Franse kerken ervaren dit als een
teken van geestelijke verbonden-

Voor 2019 is ons opnieuw steun

Predikanten

gevraagd voor de permanente

heid. Een predikant die deelnam

educatie
dikanten van

aan een conferentie, ds. Pierre

(€ 4.100,-). We beseffen dat de

Blanc, verwoordde het zo: “We zijn

predikantssalarissen veel lager zijn

bijzonder bemoedigd door deze

dan in Nederland. Elke predikant

kans om elkaar te spreken en te

kan op gezette tijden een beroep

leren van de ervaring van anderen.

doen op het fonds, bijvoorbeeld

Een predikant uit Parijs vertelde op

voor

de conferentie over de groei van zijn

conferentie

gemeente.

verwoordde.

Maar

ook

zorgen

konden we delen en ervoor bidden.
Van harte willen we onze broeders
en zusters in Nederland bedanken,

het

predikanten

bijwonen
zoals

van
ds.

een
Blanc

Extra gift
Omdat we enkele grote giften van

Predikanten

kerken kregen, kunnen we voor

zonder wie deze ontmoetingen niet

2019

mogelijk zouden zijn. Dat de zegen

overmaken. We horen binnenkort

die

waar de Commission Permanente

wij

daaruit

putten

als

Christiane: “Ik ben erg blij dat ik
aan deze cursus heb kunnen
deelnemen. Ik had dit eigenlijk al
eerder willen doen, maar toen
lukte dit mij niet. Dus, nu deze
specifieke
training
werd
aangeboden voor de UNEPREF,
kon ik (o.a.) dankzij financiële hulp
van de SSGKF eindelijk toezeggen!
Het betreft een cursus die dieper
ingaat op het begrip ‘lijden’. De
cursus leert om beter te begrijpen
wat er gebeurt als mensen lijden,
het doorloopt de stadia van het
lijden, de vragen die mensen
stellen en geeft adviezen om
mensen te helpen.
Tijdens de cursus horen we diverse
professionals uit
verschillende
disciplines: Psycholoog, therapeut,
etc…. Zij spreken over hun werk
met christenen, maar ook met
niet-christenen. De cursus geeft
ons niet alleen (beter) inzicht in het
probleem,
maar
geeft
ook
handvatten om gemeenteleden,
die met lijden te maken hebben,
te ondersteunen. De cursus is van
goede kwaliteit en beantwoordt
veel vragen.”

opnieuw

een

extra
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predikanten van de UNEPREF ook in

dat bedrag aan wil besteden.
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Missionair werk

Kerkgebouwen

De Commission Permanente vraagt

deze kerk in Parijs groeit. Een aantal

Een totaal ander sfeer dan in Parijs

voor 2019 tevens steun voor drie

jaren was er geen gemeente meer

treffen we aan in Brouzet les Alès,

evangelisatieprojecten.

Telkens

in het hart van Parijs. Na een tijd van

midden in de Cevennen. Daar

omvat onze bijdrage slechts een

bezinning is ervoor gekozen om

wordt een oude kerk verbouwd om

deel van de kosten, als aanvulling op

middenin het financiële centrum

beter geschikt te zijn voor allerlei

de eigen middelen die men hierin

van de stad een kapel te huren. Het

ontmoetingen

inzet. Dat geldt voor een missionair

evangelie

helder

kerkdiensten, bijvoorbeeld om een

project in Alès, met Alpha-cursussen,

verkondigd, de vormgeving van de

gesprekskring te organiseren voor

jongerenwerk en een missionaire

dienst is sober, wel echt kerkelijk en

protestanten en katholieken uit het

actie rond Pasen (onze bijdrage

met een hoog muzikaal gehalte. Op

dorp.

€ 1.900); vervolgens een aantal

Goede Vrijdag zal bijvoorbeeld een

hetzelfde evangelie klinkt er! Onze

evenementen om meer zichtbaar te

deel van het werk ‘Redemption’

steun voor de aanpassing van de

zijn als kerk in le Mas d’Azil (onze

van Gounod ten gehore worden

kerk daar: € 1.500,-.

bijdrage € 1.000,-); en ten derde een

gebracht door een koor en solisten.

In de

bijzondere avond in de stille week in

Mensen uit de buurt, ook jongeren

moeten

de

die

en gezinnen met kinderen komen

opgeknapt

samenkomt in de Chapelle de Nesle.

binnen en de gemeente groeit weer

omdat

Het is prachtig om te zien hoe ook

(onze bijdrage hieraan € 1.000,-).

gestaag groeit – ook om dankbaar

gemeente

van

Parijs,

wordt

er

deze

In de Cevennen zet men een Youth-

nieuwe jongeren bereikt worden

Alpha op en wordt een bus bemenst

(onze bijdrage € 2.500,-). In Vauvert

voor huiswerkbegeleiding. Men ziet

organiseert men een jongerenreis

onze

een

naar Benin, om daar missionaire

bemoediging om door te gaan met

projecten te ondersteunen (onze

dit

bijdrage € 1.500).

werk,

waar

andere

grotere

kerk

sfeer,

van

bijgebouwen
het

en

iets

de

maar

Nîmes
worden

uitgebreid

jongerenwerk

daar

voor te zijn (onze bijdrage € 1.000,-).

Jongeren

trouwe

Een

rond

steun
met

als

regelmaat

nieuwe jongeren bereikt worden

inzet. Dat geldt voor een missionair
Enthousiaste
project in Alès, met Alphajongeren uit
cursussen, jongerenwerk
en een
de gemeente
van Vauvert,
missionaire actie rond Pasen (onze
die in 2019
bijdrage
naar Benin
hopen af te
€ 1.900); vervolgens een aantal
reizen voor
evenementen om meer missionair
zichtbaar
werk.
te zijn als kerk in le Mas d’Azil (onze

Namens de broeders en zusters inbijdrage
Frankrijk:
voor
€ Dank
1.000,-);
enuw
tensteun!
derde
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u uw adres
hiervoor
aan onsavond
hebt doorgegeven.
een
bijzondere
in de stille
Sinds de nieuwe wet op de bescherming van persoonsgegevens (de AVG) in werking
in de gemeente
die
is getreden, hebben we nogmaals naar ons week
privacy-beleid
gekeken.van
Uw Parijs,
gegevens
worden nergens anders voor gebruikt, dan waarvoor u deze aan ons hebt
in een
de email
Chapelle
doorgegeven. U kunt zich afmelden voor desamenkomt
nieuwbrief door
aan onsde
te
sturen; uw gegevens worden dan geheel verwijderd
uit
ons
bestand.
Uiteraard
vinden
Nesle.
we het fijner als u de nieuwsbrief aan anderen doorgeeft, die zich dan ook zelf
Het is prachtig
om te zien hoe ook
hiervoor kunnen aanmelden bij hetzelfde emailadres
(secretariaat@ssgkf.nl).
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