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Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland  

en alle particuliere gevers die ons werk steunen. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

   

Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk 

Nieuwsbrief – December 2019 

In deze nieuwsbrief geven we 

informatie over enkele actuele 

ontwikkelingen in de Franse kerken. 

Ook informeren we u over de 

projecten waarvoor onze steun 

gevraagd wordt in 2020.  

We zijn blij dat we in 2019 opnieuw in 

staat waren het volledige bedrag 

over te kunnen maken voor alle 

projecten die ons waren 

voorgesteld. We willen u als 

donateur van de Stichting Steun 

Gereformeerde Kerken in Frankrijk 

hier hartelijk voor bedanken. We 

hopen dat we op uw betrokkenheid 

kunnen blijven rekenen, zodat we 

de Franse broeders en zusters, die in 

zoveel moeilijker situaties leven, 

hierdoor kunnen blijven 

bemoedigen.  

 

 

Dank 

Het thema van de predikantenconferentie van dit jaar in de praktijk:   

‘Oefen je in de godsvrucht!’  

Samenwerking en uitwisseling  

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.  

 

 

Vorming en toerusting

dikanten 

 
Predikanten In Frankrijk wordt de laatste jaren 

sterker ingezet op de vorming en 

toerusting van predikanten door 

cursussen en conferenties. In de 

vorige nieuwsbrief schreven we dat 

de SSGKF een extra gift kon geven 

voor de organisatie van een 

predikantenconferentie die gericht 

was op de toerusting van het hele 

predikantsgezin. Graag laten we u 

een reactie horen van ds. Jean-

Philippe Bru die zijn ervaring met ons 

deelde: “Dit jaar was het thema van 

de predikantenconferentie: ‘Oefen 

je in de godsvrucht!’ We gaan er 

vaak vanuit dat predikanten een rijk 

geestelijk leven kennen. Zij zijn 

dagelijks met de Bijbel bezig, geven 

anderen pastorale adviezen en 

bidden met hen.  
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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  

Giften zijn daarom fiscaal 

aftrekbaar.  

(RSIN nummer 816760275). 
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Toch is het onderhouden van een 

levende en diepe band met God 

voor hen een even grote uitdaging als 

voor andere christenen. Daarom 

waren Louis en Anne Schweitzer op 

onze conferentie uitgenodigd. Ze 

lieten zien hoe de praktijk van het 

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. 

Het ging daarbij niet alleen om het 

bestuderen met het hoofd, om de 

precieze bedoeling te kunnen 

begrijpen, maar ook om de tekst te 

lezen als basis voor ons gebed.  Er was 

ook een programma voor de kinderen 

met ontspanning en onderwijs en met 

een dienst waaraan ook hun ouders 

deelnamen. Geestelijke ontwikkeling 

kan niet een individuele 

aangelegenheid zijn, maar moet 

gezamenlijk beleefd worden, ook in 

het gezin. Verschillende predikanten 

gaven aan dat dit één van de 

mooiste conferenties was.” Mooi dat 

de SSGKF een extra bedrag hiervoor 

kon doneren. Voor het komende jaar 

wordt opnieuw een bijdrage 

gevraagd voor de vorming van 

predikanten, waar de organisatie van 

de landelijke predikantenconferentie 

deel van uitmaakt (totaal € 4.250,-). 

  

 

 

Namens de broeders en zusters in Frankrijk: Dank voor uw steun!  

 

 

Verschillende kerken vragen ons 

een bijdrage voor lokale missionaire 

projecten. De Eglise Réformée 

Evangélique van Saint Girons vraagt 

steun voor een evangelisatie-

concert in februari 2020 en 

verschillende missionaire activiteiten 

in hun gemeente (€ 1.100,-). De 

gemeente van Lambesc heeft 

ervoor gekozen om op een centrale 

plaats in het dorp een zaal te huren 

voor de samenkomsten, om meer 

zichtbaar te zijn, en geeft er ook een 

gospel workshop (onze bijdrage € 

1.900,-). De kerken van Aix en Berre 

in Zuid-Frankrijk organiseren een 

expositie over de Bijbel met als doel 

in gesprek te raken met mensen in 

hun omgeving (€ 1.600). De kerk van 

Massy, bij Parijs, onderneemt een 

ctie 

  

 

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).  

 

 

renovatie om toegankelijker en 

aantrekkelijker te worden (€ 1.200,-). 

En het kerkelijke centrum Béthanie in 

de regio van de Cevennen vraagt 

een bijdrage van € 3.300 voor de 

noodzakelijke opknapbeurt van een 

gebouw op hun terrein. 

 

 

Overige projecten voor 2020 

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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