Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk
Nieuwsbrief – December 2021
Aan de kerkenraden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland
en alle particuliere gevers die ons werk steunen.

Brief uit Grizac:
“Graag bieden we u onze
oprechte dank aan voor de steun
die we van de SSGKF kregen voor
onze stichting. Daardoor hebben
we deze zomer onze keuken
kunnen verbeteren, wat nodig is
voor de organisatie van de zomerkampen in Grizac.

Enkele kerkgangers in St. Jean de Maruejols
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Wilt u onze dank overbrengen aan
onze broeders en zusters in
Nederland voor hun trouwe steun
in de afgelopen jaren?
‘Gezegend zij de God en Vader
van onze Here Jezus Christus, die
ons met zoveel zegeningen
gezegend heeft.’”
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Na

Tijdens het 70-jarig bestaan van
onze stichting is het steeds ons
doel geweest om kinderen en
jongeren de mogelijkheid te
bieden van een vakantie in de
buitenlucht te genieten en in deze
buitengewone omgeving God te
ontmoeten.

Succesvolle uitwisseling
Vanuit de gemeente ‘Het Anker’
(CGK-NGK) in Lelystad was er
afgelopen zomer een succesvolle
uitwissing
met
de
Franse
gemeente in Brouzet.
Deze trip was zo geslaagd, dat er
al plannen worden gemaakt voor
2022.
Binnenkort leest u meer over deze
uitwisseling op onze website en
ook in onze komende nieuwsbrief
hopen we enkele enthousiaste
ervaringen met u te delen.
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Andere projecten voor 2022
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Namens de broeders en zusters
in Frankrijk: Dank voor uw steun!
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Nog een laatste vraag aan u in Nederland: Als u een geschikte penningmeester
kent die ons bestuur zou willen komen versterken…? De secretaris of de voorzitter
De SSGKF doet kerkelijk werk en valt onder
willen u graag verder informeren over deze vacature.
de groepsbeschikking van de belastingdienst
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 nieuwsbrief door een email aan
ons te sturen; uw gegevens worden dan geheel verwijderd uit ons bestand.
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met de kerken. daarom fiscaal
Giften zijn daarom fiscaal
aftrekbaar.
(RSIN nummer 816760275).
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