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

Samenwerking en uitwisseling

Het thema van de predikantenconferentie van dit jaar in de praktijk:
‘Oefen je in de godsvrucht!’
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Er waren in de afgelopen periode
enkele intensieve uitwisselingen
tussen predikanten en missionaire
werkers in Nederland en in Frankrijk.
Franse
predikanten
en
kerkenraadsleden kwamen naar
Nederland om te leren van
ervaringen hier. Lag aanvankelijk de
missionaire aandacht vooral bij het
stichten van nieuwe gemeenten,
de laatste jaren is men meer gericht
op
het
‘revitaliseren’
van
bestaande gemeenten. Juist in
Frankrijk waar de secularisatie nog
veel dieper gaat dan in Nederland,
kunnen kleine gemeenten versterkt
worden door ervaringen op dit
terrein in Nederland. Het RD
berichtte over dit bezoek en liet
enkele predikanten aan het woord:
Ds. Regruto: „Al is Nederland een
geseculariseerd land, toch is de
protestantse cultuur nog altijd
merkbaar en durven protestanten
zich te manifesteren. Wij als Franse
protestanten hebben als gevolg
van een eeuwenlang proces van
vervolgingen en marginalisatie het
veel moeilijker onze protestantse
identiteit in het publieke leven te
manifesteren. Dit kan in Frankrijk
afkeuring, of zelfs agressie en
vijandigheid oproepen.”
Ds. Stauffacher (voorzitter van de
Commission
Permanente):
„In
Frankrijk
is
het
opdelen
in
gescheiden compartimenten nog
sterker dan in Nederland. Geloven
doe je thuis of in de kerk, maar niet
daarbuiten.” Men is daarom blij met
de mogelijkheid aan te haken bij
het zogeheten Focus-programma,
ontwikkeld door de IZB. De SSGKF is
gevraagd te participeren in de
reiskosten voor de delegatie (voor
dit seizoen een bedrag van € 1.650).
In januari hoopt ds. Stauffacher
weer in Nederland te zijn op de
Synodevergadering van de CGK.
Mooi om te zien hoe de uitwisseling
groeit en wij elkaar tot zegen
kunnen zijn.
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luisteren naar Gods stem in de loop
van de geschiedenis gestalte heeft
gekregen, o.a. in de lectio divina. We
hebben op verschillende manieren
geoefend in het lezen van de Bijbel.

De ‘Pastorale Nationale 2019’: De jaarlijkse predikantenconferentie van de
UNEPREF in de Cevennen. Dit jaar inclusief de gezinnen van de predikanten.
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