Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – Juni 2020
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

Getuigenis van Denis Schneller

Lege kerkbanken tijdens de lockdown in de gemeente van
La Grand’Combe, maar online gaan de Fransen vol goede moed door.
In deze nieuwsbrief van de Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk vragen we
u om gebed voor de kerken en de broeders en zusters in Frankrijk. Ds. Jean Raymond
Stauffacher, voorzitter van de Union van de Eglises Réformées Evangéliques waar wij
mee verbonden zijn, heeft ons dat speciaal verzocht.
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God in Christus’, zo schreef ds.
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voorganger in de kerk van Thiers, die

In zijn getuigenis noemt Denis
verschillende Bijbelgedeelten die
hem hebben geholpen in de
intensieve tijd dat zijn vader in het
ziekenhuis lag en overleed. Een
daarvan is 1 Kor. 10 : 13: God is
getrouw: Hij zal niet toelaten dat u
verzocht wordt boven wat u
aankunt, maar Hij zal met de
verzoeking ook de uitkomst geven
om die te kunnen doorstaan.
Denis vond dit een moeilijke tekst.
Hij zat zelf in quarantaine, kon niet
naar zijn vader toe. Er was een
voortdurend gebed om genezing
van zijn vader en de angst om
hem te verliezen. God heeft hem
hier doorheen geholpen; samen
met zijn moeder en zijn broers
hebben ze via Whatsapp kunnen
bidden en God kunnen loven. Zijn
gebed daarna: Help me Here,
maak een eind aan deze
beproeving, en laat Uw wil
gebeuren. De volgende dag stierf
zijn vader en ervoer Denis een
bovennatuurlijke vrede in zijn hart.
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ADOPTEER EEN PROJECT !
Het is mogelijk om een specifiek project
te adopteren. Informatie daarover is te
krijgen bij de secretaris van de SSGKF,
Corine Bokhorst. Zij kan u ook helpen
aan een korte beamerpresentatie,
bijvoorbeeld
voor
een
collecte.
De eenvoudigste manier om ons werk
wat meer bekendheid te geven is de
nieuwsbrief door te geven of onze
Facebook pagina te liken:
www.facebook.com/ssgkf
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Blijvende steun nodig
De meeste missionaire projecten die
dit jaar door de SSGKF gesteund zijn,
konden doorgang vinden. Zo werd
het concert dat in St. Girons zou
plaatsvinden al georganiseerd op 15
februari. Ongeveer een derde van de
100 aanwezigen in de kerk van deze
kleine plaats was onbekend met het
christelijk geloof, en hoorde op deze
manier het evangelie. Een optreden
van de groep Agapè moest worden

Diverse mensen, bekend én onbekend met het christelijk geloof, bezochten in
februari een evangelisatieconcert in St. Girons.

uitgesteld tot volgend jaar.
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Namens de broeders en zusters in Frankrijk: Dank voor uw steun!

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
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 de groepsbeschikking van de belastingdienst
met de kerken. daarom fiscaal
hebt doorgegeven. U kunt zich afmelden voor de nieuwbrief door een email aan ons
Giften zijn daarom fiscaal
te sturen; uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit ons bestand. Uiteraard
aftrekbaar.
vinden we het fijner als u de nieuwsbrief aan anderen doorgeeft, die zich dan ook zelf
(RSIN nummer 816760275).
hiervoor kunnen aanmelden bij hetzelfde emailadres (secretariaat@ssgkf.nl).
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