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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 2020 

Frankrijk is het afgelopen jaar 

bijzonder hard getroffen. De 

aanslagen in Parijs en in Nice 

hebben felle reacties opgeroepen. 

De kerken hebben telkens opnieuw 

getuigd van de liefde van Jezus 

Christus als antwoord op de haat 

van mensen.  

President Macron reageerde hard 

en fel en heeft de islam als ‘vijand 

van de republiek’ bestempeld. 

Sommigen gaan nog een stap 

verder en verklaren religie in het 

algemeen als een vijand van de 

republiek. Dat vraagt liefde en tact 

van de leden van het kleine 

kerkverband (de Union des Eglises 

Protestantes Evangéliques de 

France: UNEPREF) waarmee wij 

verbonden zijn. 

 

Hard getroffen 

Ondanks alle tegenslagen in de Franse samenleving en de situatie rondom Corona, 

proberen ook de kleine Franse kerken telkens weer te getuigen van de liefde van 

Jezus Christus. Zo verspreidde de kerk van Lyon Gerland in november deze mooie 

muziekclip via social media (de clip is eenvoudig te vinden op Youtube door te 

zoeken met de trefwoorden: Église Lyon Gerland Réformée Évangélique).  
 

Van Luther naar Luther King 

 

Het is opmerkelijk dat de meeste 

projecten waarvoor men een stukje 

ondersteuning vraagt in 2021 

opnieuw een missionair karakter 

hebben.  

 

Een bijzonder project is gepland van 

16-18 juli in de Cévennen. In het 

Musée du Désert zal op deze dagen 

een grote voorstelling worden 

gegeven met de titel ‘Van Luther naar 

Luther King’. 

 

In 2017 werd – ter gelegenheid van 

500 jaar Reformatie – de schijnwerper 

op Luther gezet met een 

vergelijkbaar programma, dat zeer 

succesvol bleek te zijn. Men wil nu 

iets soortgelijks organiseren met een 

grote uitstraling in de omgeving. Het 

bijzondere van de opzet is dat er 

meer dan 500 mensen nodig zijn om 

dit te realiseren, voor een groot deel 

mensen uit de buurt die hiervoor 

worden uitgenodigd en blijkbaar ook 

echt mee willen doen. Juist hen wordt 

scène voor scène uitgelegd wat de 

bedoeling is, wat gelegenheid biedt 

om met de deelnemers, voor een 

groot deel geen christenen, het 

evangelie te delen. Men verbindt hier 

tegelijkertijd een groep jongeren 

aan, die in de buurt een 

vakantieweek hebben; ook zal er 

een aantal mensen uit Nederlandse 

kerken aan meedoen.  

 

 
 
 

Wie interesse heeft kunnen wij in 

verbinding brengen met de 

organisator in St. Christol-Les-Alèz. De 

vorige keer waren er meer dan 500 

deelnemers en 4.500 toeschouwers 

op 3 avonden. Ons is een klein 

aandeel in het budget gevraagd:  

€ 1.100,-  
 

 

 

 

 

France: UNEPREF) waarmee wij 

verbonden zijn. Enerzijds is men blij 

met een duidelijke stem die het 

geweld veroordeelt. Anderzijds 

willen ze juist nu laten merken, dat zij 

niet alleen maar bij de Franse 

republiek horen, maar weten wat 

het is om burger te zijn van een 

hemels koninkrijk. Ze willen uitdragen 

dat de verbondenheid met de 

levende God geen haat, maar 

liefde in de wereld wil brengen. Dat 

getuigenis klinkt waar ze maar 

gelegenheid hebben om ervan te 

spreken. Graag willen we deze 

kleine kerken bijstaan in de manier 

waarop zij dit evangelie mogen 

uitdragen in de Franse samenleving.  

  

 

  

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. Tevens stellen 

we een aantal projecten aan u voor, waarvoor zij ons om een bijdrage verzocht 

hebben. 

 

 

 

 

 

 



 

COLOFON:  
 

Secretariaat  

p/a: Spieghelstraat 36 

3842 JP Harderwijk 

Tel.: 0341-427496 

Email: secretariaat@ssgkf.nl 
 
 

Website  

www.ssgkf.nl 
 
 

Rekeningnummer 

NL19INGB0000215697 
 

 

Bestuur 

M.C. (Michael) Mulder (voorzitter) 

C. (Corine) Bokhorst-Klaassen 

(secretariaat) 

J.C. (Jaccoline) Granger – de Keizer 

J. (Joost) van Drongelen 

J.W. (Jan Willem) Ploeg 

N.A. (Natal    ie)V ane 
 

 

 

 

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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We zijn dankbaar dat we in 2020 de 

steun konden geven die men 

gevraagd had.  Niet alle projecten zijn 

volledig gerealiseerd. Zo is een deel 

van de subsidie voor het studiefonds 

voor predikanten gereserveerd voor 

2021, omdat een aantal activiteiten 

wegens corona niet door kon gaan. 

De meeste projecten konden – soms 

op iets bescheidener schaal – wel 

voortgang vinden. Uit Saint-Girons 

kregen we een bedankbrief. Het 

concert dat gepland was kreeg grote 

belangstelling en kon nog net voor de 

coronamaatregelen plaats vinden. 

Ook buitenkerkelijken uit die plaats 

werden hiermee bereikt. Zij schreven 

ons hoe blij men is met de 

verbondenheid die men ervaart met 

u als donateurs en betrokkenen uit 

Nederland. Opnieuw brengen we 

hun dank graag aan u over.   

  

 

 

 

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

 

 

Ook voor andere missionaire 

projecten vraagt de Commission 

Permanente, de dagelijkse leiding 

van de UNEPREF, een bijdrage. In St. 

Hilaire de Brethmas wil men 

concerten organiseren. De 

verwachting is dat dat in de loop van 

2021 weer mogelijk zal zijn. Onze 

bijdrage: € 800,-. De muziekgroep 

Alez organiseert een aantal 

concerten, bedoeld om het 

evangelie te delen. Onze bijdrage:  

€ 2.000,-. Het kinderkoor Aquarium is 

bezig met een CD-opname. Voor de 

kinderen is dit een geweldige 

belevenis. Men komt uit 

verschillende kleinere kerken, waar 

kinderwerk zoals wij dat kennen vaak 

niet mogelijk is. Onze bijdrage aan 

het project: € 4.000,-. We dragen 

verder € 3.000,- bij aan een 

opknapbeurt van kerkelijk centrum 

Carrefour Béthanie.  

 

 

 

 

 

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).  

 

 

Het vakantiecentrum in Grizac, waar 

veel zomerkampen voor jongeren 

worden georganiseerd, heeft 

nieuwe keukenapparatuur nodig om 

grotere groepen te kunnen 

ontvangen. Onze bijdrage: € 1.500,- 

Tenslotte heeft de kerk van La 

Grand’ Combe een groot plan van 

renovatie gepresenteerd. Ons is een 

kleine bijdrage aan de totale kosten 

gevraagd voor de verbouwing en 

verbetering van de ‘salle des 

activités’ bij de kerk. Onze bijdrage: 

€ 2.500,-.  

Van al deze aanvragen geldt dat 

deze beoordeeld zijn door de 

Commission Permanante van de 

UNEPREF en dat het steeds gaat om 

een deel van het totale budget. De 

extra bijdrage maakt vaak dat een 

plan metterdaad gerealiseerd kan 

worden.  

 

 

Missionaire projecten  

De gemeente van La Grand’Combe heeft onze hulp gevraagd voor de renovatie 

van hun ‘salle des activités’. Elke maand komt hier een kinderclub samen voor een 

activiteit. Tot de trouwe bezoekers behoren ook kinderen van buiten de kerk.    

Dankbaar 

mailto:secretariaat@ssgkf.nl

