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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 2021 

Ondanks de corona-maatregelen, 

die ook in Frankrijk heel strikt zijn 

geweest, konden de meeste 

projecten waarvoor we uw steun 

vroegen (grotendeels) gerealiseerd 

worden. In onze nieuwsbrief in mei 

gaven we iets door uit de gemeente 

van La Grand’ Combe (zie 

ssgkf.nl/nieuwsbrieven). Vanuit het 

vakantiecentrum Grizac kregen we 

ook een enthousiaste brief met foto’s 

van jongeren, gemaakt tijdens 1 van 

de kampen die in de zomerperiode 

door konden gaan. De jongeren 

komen uit heel Frankrijk. Voor hen is 

het één van de weinige momenten 

om met leeftijdsgenoten over het 

geloof te kunnen spreken en te 

merken hoe positief dat kan zijn. Ook 

vrienden worden meegenomen en 

we weten dat verschillende jongeren 

tijdens die kampen tot een leven met 

Jezus Christus gekomen zijn. Zie het 

kader hiernaast voor hun getuigenis. 

 

 

 

Enthousiaste reacties 

Enkele kerkgangers in St. Jean de Maruejols 

   

‘Oefen je in de godsvrucht!’  St. Jean de Maruejols 

dikanten 

 
Predikanten 
Voor 2022 is onze steun gevraagd 

voor de gemeente in St. Jean de 

Maruejols. Elke zondag komen zo’n 40 

gemeenteleden samen in het ruim 

200 jaar oude kerkgebouw. Na 

gesprekken met de gemeente heeft 

de kerkenraad enkele focuspunten 

aangebracht in het werk in de kerk. 

Extra aandacht wordt gegeven aan 

jonge ouders en ook zijn er missionaire 

projecten opgezet, zoals een 

kinderclub, huiswerkbegeleiding, een 

voedselbank, computerhulp, etc.  De 

laatste 10 maanden blijken er elke 

zondag meer bezoekers te zijn! 

Omdat er meer gezinnen komen, is er 

nu ook kinderoppas. Helaas is het 

oude kerkgebouw slecht geschikt 

voor grotere aantallen mensen. 

Daarom is een verbouwing gestart. 

Aan ons is een bijdrage gevraagd van 

8.000 euro voor 2022. Dit is slechts een 

deel van hun totale begroting, 

waarvoor de kleine gemeente zelf 

niet draagkrachtig genoeg is.  

 

  

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.  

 

 

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 zomer-

kampen in Grizac. 

 

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.  

 

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.’” 

 

 

 



 

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. (Natalie)V an  e 
 

 

 

 

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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Opnieuw hebben de meeste 

projecten waarvoor ons om 

ondersteuning wordt gevraagd een 

missionaire focus. In de gemeenten 

van Montpellier en St. Mathieu de 

Tréviers zal een aantal lezingen, 

debatten en concerten worden 

georganiseerd met thema’s waarmee 

men ook studenten aan het denken 

wil zetten. De kerk van Montpellier 

staat dicht bij de universiteit en er 

komen diverse studenten naar de 

diensten. Ons is een bijdrage van 600 

euro gevraagd. In de kerk van Saint 

Girons worden concerten en lezingen 

met gastsprekers georganiseerd en 

worden er in het dorp kalenders 

uitgedeeld. Onze bijdrage is eveneens 

600 euro. In het vakantiecentrum in 

Grizac wordt onze steun gevraagd 

voor een opknapbeurt van de 

slaapzalen. Er zijn nieuwe matrassen 

nodig. Onze bijdrage is ongeveer de 

helft van het budget, 1.500 euro. De 

gemeente van Allauch staat weer 

voor heel andere uitdagingen. Zij 

hebben een missionaire actie opgezet 

waarbij 5.000 mensen worden 

uitgenodigd voor een aantal muzikale 

workshops en concerten, waarbij ook 

het evangelie gedeeld zal worden. De 

bijdrage die van ons gevraagd wordt 

is 1.300 euro. 

Namens de broeders en zusters 

in Frankrijk: Dank voor uw steun!  

 

 Ook in 2022 wordt ons gevraagd bij 

te dragen aan het fonds waar 

predikanten een beroep op kunnen 

doen voor bijscholing en vorming. 

De ‘Commission des Ministères’ 

vraagt ons daarvoor een jaarlijkse 

bijdrage van 3.000 euro. Regelmatig 

krijgen we berichten van 

predikanten die geholpen zijn met 

de mogelijkheid een kleine beurs 

voor een cursus of conferentie aan 

te vragen. Tenslotte is ons een extra 

bijdrage gevraagd voor de 

organisatie van de Convention 

Nationale. Dit is een bijeenkomst 

waar alle kerken afgevaardigden 

naar toe sturen en waar ook veel 

gemeenteleden samenkomen. Het 

is een groots opgezette 2-daagse 

ontmoeting waarvoor men de 

toegangsprijs zo laag mogelijk wil 

houden.  

 
 

 

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.  

 

 

Daarom wordt ons een bijdrage 

gevraagd van 1.500 euro, boven de 

15.000 euro voor de reguliere 

projecten. We hebben de 

Commission Permanente beloofd 

dat we ons best zullen doen ook dat 

extra bedrag over te kunnen maken.  

 

 

In de gemeente van St. Mathieu-de-Tréviers worden er met regelmaat debatten 

en ontmoetingen georganiseerd voor (en door) studenten.  

Andere projecten voor 2022 

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 

willen u graag verder informeren over deze vacature.  
 

 


