
 Nieuwsbrief SSGKF – Mei 2021                                              Pagina 1 

 
 

 

 

 
 
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 – Mei 2021 

‘Lieve vrienden van de SSGKF,  

beste broeders en zusters, veel dank 

voor jullie trouwe, financiële hulp… 

naar het voorbeeld van de kerken 

waarover Paulus en het boek 

Handelingen spreken. En boven die 

concrete hulp vooral veel dank voor 

jullie geestelijke steun en jullie 

bemoediging. We worden erdoor 

bemoedigd om verder te gaan met 

de plannen die we hebben 

gemaakt voor onze gemeente en 

de verbouwing van onze kerk, in 

dienst van het evangelie. Geestelijke 

en broederlijke hulp die wij krijgen 

door de troost van onze zusterkerk uit 

Nederland. Troost van de Here Jezus 

Christus zelf, die we ervaren via jullie 

bemiddeling en de goede zorgen 

waar Hij jullie toe heeft aangezet 

door zijn Geest…’  

France: 

UNEPREF) waarmee wij verbonden 

Dank uit La Grand’ Combe 

We ontvingen een speciaal woord van dank van de kerkenraad van de kerk in  

La Grand’Combe en geven u die woorden van dank graag door. 

Bemoedigende impressies vanuit de 

‘cultes autrement’ in St. Hilaire de 

Brethmas.  

 

Catherine & Patrice : 

‘De musici en zangers vertolken 

prachtige werken in een warme en 

vriendelijke atmosfeer waarbij wij 

kunnen meezingen en onze gebeden 

tot de Heer kunnen brengen. … De 

‘culte autrement’ brengt ons 

gebeden en overdenkingen, maar 

ook de vreugde van het samenzijn’. 

 
 

Florence & Jean Marie : 

‘De onderwerpen die de predikant 

behandelt wekken ons op, stellen ons 

vragen en brengen ook rust. We 

hebben maar één wens en dat is de 

volgende dienst(en) niet te missen.  

 
 

Cherifa :  

‘Deze diensten geven een nieuw 

élan na de tijd van lockdown. Elke 

dienst is zorgvuldig voorbereid door 

predikant Pierre Almeras, samen met 

verschillende muzikanten. De 

diensten zijn een troost. Het geloof 

wordt versterkt, de onderlinge liefde 

geproefd.’ 

 

Dit fragment uit een brief van één 

van de kerkenraden die steun van 

de SSGKF heeft ontvangen – een 

bijdrage voor de verbouwing van 

het kerkgebouw – raakt ons. Voor 

ons is het een relatief klein bedrag, 

bovendien slechts een deel van het 

totale budget dat nodig was. We 

geven deze woorden graag een 

keer op deze manier door aan u als 

donateur van de Stichting Steun 

Gereformeerde Kerken in Frankrijk. 

Het is door uw giften dat we deze 

hulp kunnen blijven bieden. Zeer 

veel dank daarvoor. Ondanks dat 

de inkomsten minder zijn geworden 

in deze corona-periode, hebben we 

voldoende gekregen om alle 

gevraagde steun voor de lopende 

projecten te kunnen verlenen.  

 

 

  

 



 

COLOFON:  
 

Secretariaat  

p/a: Spieghelstraat 36 

3842 JP Harderwijk 

Tel.: 0341-427496 

Email: secretariaat@ssgkf.nl 
 

 

Website  

www.ssgkf.nl 
 

 

Rekeningnummer 

NL19INGB0000215697 
 
 

Bestuur 

Michael Mulder (voorzitter) 

Corine Bokhorst-Klaassen (secretariaat) 

Jaccoline Granger – de Keizer 

Joost van Drongelen 

Jan Willem) Ploeg 

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.    

Giften zijn daarom fiscaal 

aftrekbaar.  

(RSIN nummer 816760275). 
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Van de meeste projecten kregen we 

een bericht over wat er met de steun 

gedaan is in dit jaar met strenge 

lockdowns in Franrijk. Ondanks dat 

gaat de verbouwing in La Grand’ 

Combe gestaag door. Van die 

gemeente kregen we bovenstaande 

brief. De renovatie van het centrum 

Béthanie gebeurt grotendeels door 

vrijwilligers. Er is daardoor wel enige 

vertraging, maar ook dat werk vordert 

en is voor de zomervakantie gereed, 

zoals het er nu uitziet.  

Een aantal concerten en 

evangelisatie-acties is van het 

voorjaar verplaatst naar het najaar. 

Van enkele concerten en acties 

wordt nog gehoopt dat ze alsnog in 

de zomervakantie kunnen 

plaatsvinden, zoals het groots 

opgezette project Van Luther naar 

Luther King in Alès.  

Het fonds dat de gelden beheert voor 

bijscholing van predikanten heeft het 

bedrag dat we vorig jaar extra 

doneerden nog niet geheel benut, 

ook vanwege de beperkingen door 

de pandemie. Ze kunnen er daardoor 

ook dit jaar nog uit putten. 

 

 

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

 

 
De evangelisatieconcerten die 

gepland waren in St. Hilaire de 

Brethmas moesten geannuleerd 

worden vanwege de lockdown. 

Daarvoor in de plaats heeft men het 

geld ingezet om bijzondere 

erediensten te organiseren met een 

extra investering in de muzikale 

vormgeving. Telkens wordt een 

thema aangekaart dat wordt 

gecombineerd met een bijzondere 

stijl van muzikale begeleiding. Dat 

blijkt aan te spreken, want bij de 

eerste diensten verwelkomde men, 

naast de gemeenteleden, meer 

dan 20 mensen die van buiten de 

kerk kwamen. Het is typerend voor 

de manier waarop de Franse kerken 

zich bewust zijn van hun missionaire 

taak. We zijn dankbaar dat het voor 

de concerten bestemde bedrag zo 

kan worden ingezet en alsnog aan 

zijn missionaire doel beantwoordt. 

  

 

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).  

 

 

In Nederland waren hackers ook 

vindingrijk, door in te breken in onze 

website www.ssgkf.nl. Bestanden 

werden daardoor beschadigd en 

we moesten een nieuwe website 

laten bouwen. Die is bijna gereed. 

We hebben de kans aangegrepen 

om het ontwerp te verfrissen en de 

site interactiever te maken. Neemt u 

over enige tijd eens een kijkje. 

Ondertussen kunt u op de hoogte 

blijven via onze Facebook-pagina: 

www.facebook.com/ssgkf. 

U kunt ons werk ook steunen door er 

meer bekendheid aan te geven, 

bijvoorbeeld door de nieuwsbrief 

door te geven. Ook is het mogelijk in 

uw gemeente een specifiek project 

te adopteren. Meer informatie is te 

verkrijgen via onze secretaris, Corine 

Bokhorst.   

Van de nood een deugd  

Predikant Pierre Almeras (uiterst rechts) samen met enkele muzikanten tijdens 

een ‘culte autrement’ in St. Hilaire de Brethmas 

Voortgang 
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mailto:secretariaat@ssgkf.nl
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