Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – Mei 2019
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

Franse kerkdienst in de zomer ?

De ‘Commission Permanante’ (leiding van de UNEPREF) bijeen in één van
de kerken van het Franse kerkverband.

Un grand merci!
‘Wij zijn met u verbonden in onze

onze

gebeden.’ In een mailtje uit Frankrijk

gebeden

werden

de

verbonden’. Graag geven we deze

financiële ondersteuning die we ook

dank en dit gebed door aan u als

dit jaar konden geven aan de

donateur. Een ‘GRAND merci…’

we

bedankt

voor

gedachten
zijn

en

ook

wij

in

Als u deze zomer op vakantie in
Frankrijk bent, probeert u dan eens
een Franse kerkdienst bij te
wonen. Zelfs als u maar weinig van
de dienst kunt volgen, kunt u/kun
jij
op
die
manier
wel
verbondenheid laten merken en
hopelijk ook zelf ervaren. Het is
voor Franse broeders en zusters
altijd een bemoediging als er
Nederlandse gasten zijn in hun
kerkdienst. Via de website van de
SSGKF kunt u wellicht een kerk
vinden in de buurt van uw
vakantieadres. Als u hiervoor meer
informatie wenst, is de secretaris
van de SSGKF graag bereid u
verder
te
helpen.
Stuur
een
mailtje
naar:
secretariaat@ssgkf.nl.

onze

met

u

UNEPREF, het kerkverband van de
Eglises

Protestantes

Réformées

Evangéliques, waar we als kerken
mee verbonden zijn.
Aan

alle

hebben

projecten
voorgesteld

konden

we

de

Projecten bekendmaken
Het is mogelijk om
Predikanten

een specifiek

project te adopteren. Informatie

die zij
voor

ons

dikanten
daarover is

te verkrijgen bij de

2019,

secretaris van de SSGKF, Corine

gevraagde

Bokhorst. Zij kan u ook helpen aan

bijdragen leveren (het overzicht van

een

alle projecten vindt u in de vorige

bijvoorbeeld voor een collecte, of

nieuwsbrief en op www.sssgkf.nl). De

informatie geven als u ons wilt

Franse broeders en zusters zien

uitnodigen

daarin niet alleen een stukje trouwe

gemeenteavond. De eenvoudigste

hulp. Ze ervaren dit vooral als een

manier om ons werk bekendheid te

teken

wederzijdse

geven is de nieuwsbrief door te

verbondenheid. ‘Dat de Here u zal

geven of ons te liken op Facebook:

behoeden

www.facebook.com/ssgkf

van
en

beschermen…

onze gedachten
en 2019
in
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in

onze

korte

beamerpresentatie,

voor

een

In diverse kerken van de UNEPREF
kunt u een visitekaartje aantreffen
van de SSGKF, in de hoop dat we
Nederlandse bezoekers van zo’n
dienst attent kunnen maken op
onze stichting. Wellicht kunt u het
kaartje dat we ook bij deze
nieuwsbrief voegen doorgeven
aan kennissen, die een warm hart
hebben voor Frankrijk en voor de
kerken daar.
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Extra gift aan Frankrijk
Omdat de SSGKF vorig jaar een

Toch wil de Union zijn predikanten

predikant en dat van zijn gezin. Hoe

aantal

van

stimuleren om elk jaar een keer

kunnen

kerken en donateurs, konden we een

samen te komen ter versterking van

geestelijke band met God, zodat zij

extra

grote
donatie

giften

ontving

zelf

groeien

in

hun

voor

een

de onderlinge band, en vooral met

ook anderen daarin weer kunnen

Vanuit

de

het oog op geestelijke toerusting.

helpen? Om het belang van dit

Commission Permanente werd het

Veel

thema

verzoek neergelegd om bij te dragen

kleine gemeente en er zijn op de

onderstrepen, zal de conferentie dit

aan de kosten voor een speciaal

meeste plaatsen niet veel collega’s

jaar ook voor de predikantsgezinnen

weekend voor predikanten en hun

in de buurt. Deze ontmoetingen zijn

zijn. Ook echtgenoten en kinderen

gezinnen.

er

daarom van grote betekenis voor

van de predikant kennen op de

predikantenconferenties gehouden.

hen. Vorig jaar was het thema van

geïsoleerde plekken die zij vaak

Omdat de afstanden in Frankrijk veel

de

de

hebben hun eigen uitdagingen en

groter zijn dan in Nederland, zijn alleen

groei van de kerk. Dit jaar is gekozen

vragen. De bijeenkomst is bedoeld

al de vervoerskosten veel hoger. Dit

voor een thema dat gericht is op het

om in vertrouwen zorgen te kunnen

jaar wordt de conferentie belegd in

persoonlijke

leven:

delen en om met elkaar bemoedigd

de buurt van Alès. Een predikant uit

vroomheid. Er zal niet alleen tijd

te worden. Zo’n weekend voor het

Bordeaux

600

worden uitgetrokken voor studie, er

hele gezin brengt uiteraard hogere

kilometer rijden en zijn collega’s uit

zal ook bezinning zijn op de vraag

kosten met zich mee. Door een extra

Montauban en Parijs respectievelijk

hoe vroomheid een plaats kan

gift van 2.000 euro helpen we om dit

500 en 750 kilometer.

hebben in het leven van een

toch mogelijk te maken.

specifiek

geven

zij

project.

Elk

jaar

moet

worden

daarvoor

predikanten

hebben

een

predikantenconferentie:

geestelijke

voor

het

hele

gezin

te

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

In vertrouwen elkaar bemoedigen en zorgen delen tijdens de jaarlijkse
predikantenconferentie van de UNEPREF in Frankrijk.

Namens de broeders en zusters in Frankrijk: Dank voor uw steun!
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u uw adres hiervoor aan ons hebt doorgegeven.
Uw gegevens worden nergens anders voor gebruikt, dan waarvoor u deze aan ons
hebt doorgegeven. U kunt zich afmelden voor de nieuwbrief door een email aan ons
te sturen; uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit ons bestand. Uiteraard
vinden we het fijner als u de nieuwsbrief aan anderen doorgeeft, die zich dan ook
zelf hiervoor kunnen aanmelden bij hetzelfde emailadres (secretariaat@ssgkf.nl).
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de groepsbeschikking van de belastingdienst
met de kerken. daarom fiscaal
Giften zijn daarom fiscaal
aftrekbaar.
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