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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 – Juni 2022 

Op de synode die dit jaar weer 

gehouden kon worden in Frankrijk, 

vernamen we dat de SSGKF een 

belangrijke plaats heeft in de Franse 

kerken. Veel kleine kerken worden, 

door het extraatje dat ze krijgen in 

staat gesteld missionaire projecten 

op te zetten, die op hun beurt weer 

stimulerend zijn voor de hele 

gemeente. Een mooi voorbeeld 

hiervan lazen we van de gemeente 

in Saint Matthieu de Treviers, net ten 

noorden van Montpellier. 

Ze schrijven: ‘We zijn ons ervan 

bewust dat wanneer we gericht zijn 

op het evangelie, we ook gehoor 

moeten geven aan het appèl dat 

Christus op ons doet om van Hem te 

getuigen. Missionair werk is niet een 

apart onderdeel van de gemeente, 

het hoort bij het wezen van kerk-zijn.’ 

Stimulans voor ons 

De kleine gemeente van Saint Matthieu de Treviers bedenkt telkens weer nieuwe 

initiatieven om mensen te bereiken met het Evangelie.  

Wat een werkvakantie met je doet 

Dat een ontmoeting met de broeders 

en zusters in Frankrijk ook voor ons veel 

kan betekenen, hoorden we van 2 

jongeren uit de gemeente van Lelystad. 

Zij gingen mee met een werkvakantie 

naar een gemeente in Zuid-Frankrijk 

(waarvoor de SSGKF de huur van een 

busje bekostigde). Vincent en Lisanne 

schreven ons:  

‘De werkvakantie in Brouzet les Alès 

heeft voor ons veel betekend. We 

werden vanaf het begin zó hartelijk 

ontvangen door de Franse gemeente, 

dat we ons gelijk op ons gemak 

voelden. We bouwden een band op 

door samen in de tuin te werken, 

uitstapjes te maken, samen te eten, 

naar de kerk te gaan, te zingen en te 

bidden. We hebben veel bewondering 

voor de Franse gemeente, omdat ze 

moeite doen de christelijke kerk voort 

te zetten in Frankrijk. Dit gaf ons ook het 

besef dat wij in Nederland bevoorrecht 

zijn om vrijuit en gemakkelijk elke 

zondag naar de kerk te kunnen gaan. 

Wij vonden het mooi om te zien dat de 

gemeente het zo waardeerde dat een 

groep Nederlandse jongeren zich voor 

hen wilde inzetten. Dit gaf ons nog meer 

motivatie om te blijven geloven en 

goed te zijn voor je naasten.’ 

 
 
 

Daarom bedenkt de kleine 

gemeente (van enkele tientallen 

leden) telkens weer nieuwe 

manieren om in contact te komen 

met anderen. Ze organiseerde dit 

seizoen een gospelconcert, een 

Kerstconcert, een actie met 

gezongen ‘cadeautjes’  in een 

verzorgingshuis, een wekelijks open 

huis (Caféchange), een maaltijd 

voor bezoekers van de 

voedselbank, een bijbelstudiegroep 

met niet-gelovigen en een diner-

avond met een debat over een 

actueel thema. Wij hebben hen 

geholpen met een financiële 

bijdrage, andersom helpen zij ons 

met steeds nieuwe ideeën. Wellicht 

ook voor u een stimulans om te kijken 

hoe wij meer present kunnen zijn als 

kerk voor de mensen om ons heen! 

 

 

 



 

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 

Rianne van den Berg 

 

 
 

De SSGKF doet kerkelijk werk en valt onder  

de groepsbeschikking van de belastingdienst  

met de kerken.   daarom fiscaal  

Giften zijn daarom fiscaal 

aftrekbaar.  
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Elk jaar wordt ons een flinke donatie 

gevraagd voor het werk van de 

Commission des Ministères. Een deel 

daarvan is gebruikt voor de 

organisatie van een predikanten-

conferentie met als thema: ‘De 

uitdagingen waar een predikants-

gezin in onze tijd voor staat’. Deze 

commissie ondersteunt ook 

theologiestudenten met een kleine 

beurs. Zij gaven ons het getuigenis 

door van Nicolas Fines, voor wie het 

hierdoor mogelijk is om zijn studie 

theologie in Aix-en-Provence voort 

te zetten. Hij onderstreept het belang 

ervan om tijd te hebben voor de 

studie en de geestelijke 

voorbereiding op het werk als 

predikant, juist in een compleet 

geseculariseerde context. Hij schrijft 

dat hij tijdens zijn stage in Valence bij 

een bijbelstudie over Jozua 1 de 

roeping heeft ervaren om 

metterdaad predikant te worden. 

‘Maar dat betekende voor mij niet 

dat ik mijn studie moest laten varen 

om zo snel mogelijk de praktijk van 

een gemeente op te zoeken. Gods 

roeping heeft mijn motivatie voor de 

studie juist vernieuwd en verdiept.’ 

Hij is dankbaar dat hij de 

gelegenheid krijgt om daar een 

extra jaar aan te kunnen besteden.   

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

 

 

extra jaar aan te kunnen besteden. 

Dat kan, mede dankzij uw donaties. 

Lees het hele getuigenis van 

Nicolas Fines op onze website 

www.ssgkf.nl.  

  

 

 

 

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).  

 

 

Liefde van God 

‘Dank voor alle broederlijke liefde 

die de Heer geeft aan uw kerken 

naar ons toe.’ Zo begon de brief die 

we kregen van de gemeente in St. 

Jean de Maruéjols. We geven die 

dank graag aan u door. Voor alle 

projecten waarvoor onze steun 

vanuit de Franse kerken gevraagd 

werd, konden we de gevraagde 

bijdrage overmaken, dankzij uw 

trouwe betrokkenheid. Heel mooi 

dat men dit ervaart als een blijk van 

de liefde die God zelf geeft.  

 

Steun aan theologiestudent Vakantie in Frankrijk 

theologiestudent 

Als u naar Frankrijk op vakantie gaat, 

is er wellicht een mogelijkheid om op 

zondag een UNEPREF gemeente te 

bezoeken. Het doet de Franse 

broeders en zusters goed om onze 

steun van veraf te ervaren, maar 

zeker ook om u persoonlijk in hun 

diensten te kunnen  begroeten. Ook 

al is de taal een barrière: samen 

zingen tot lof van God overstijgt onze 

grenzen. In verschillende gemeenten 

is bovendien een Nederlandse 

vertaling van de preek beschikbaar 

op papier. Van harte aanbevolen! 

(zie:  https://ssgkf.nl/bezoek-een-kerk-in-frankrijk/) 

 

 

 

Nicolas FInes 
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