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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 2022 

‘De Commission Permanente wil de 

SSGKF en de Nederlandse 

donateurs bedanken voor hun 

trouwe steun aan de projecten in de 

kerken van de UNEPREF. Zonder 

deze zeer gewaardeerde steun 

zouden de mogelijkheden van de 

UNEPREF om aan haar predikanten 

een permanente educatie aan te 

bieden veel beperkter zijn’, zo 

schreef het bestuursorgaan van het 

Franse kerkverband van 

Gereformeerde Evangelische 

kerken in Frankrijk om u en ons te 

bedanken. Wij geven het graag aan 

u door.  

De bijdrage aan de vorming van 

predikanten was opnieuw een groot 

project voor de SSGKF in het 

afgelopen jaar. Van alle projecten 

krijgen we met regelmaat verslagen 

uit de eerste hand met een heldere, 

financiële verantwoording. Zo wordt 

duidelijk dat alle euro’s die u geeft 

goed terechtkomen; daar zijn we blij 

mee.   

De kerk in St. Jean de Maruéjols – in 

de Cevennen – is deze maand 

begonnen met de zeer  

 

Dank voor trouwe steun 

De muziekgroep in Allauch, waarin christenen en niet-christenen 

participeren. 

noodzakelijke renovatie van het 

dak, waarna er nog een 

verbouwing zal volgen om de kerk  

geschikter te maken voor de 

groeiende activiteiten van de 

gemeente. We berichtten u 

daarover in onze eerdere 

nieuwbrief. Omdat ook dat een 

groot project is, is het goed om te 

vermelden dat er voortgang in de 

verbouwing is, hoewel nog niet alle 

financiën voor de complete 

verbouwing rond zijn.  

 

Graag wijzen we u op de nieuwe 

projecten waarvoor de Franse 

kerken onze steun hebben 

gevraagd in het komende jaar. We 

zien dat het aantal giften iets 

afneemt en onderstrepen daarom 

nogmaals hoe onze stichting met 

een bescheiden financiële bijdrage 

voor veel broeders en zusters in 

Frankrijk een echt verschil kan 

maken. Zij bedanken u er van harte 

voor. Wij hopen dat u de Franse 

kerken wilt blijven gedenken in uw 

gebeden en ook dat u ons wilt 

blijven steunen met een gift. 

 

Het bestuur van de Stichting Steun 

Gereformeerde kerken in Franrijk 

heet Rianne van den Berg welkom 

als nieuw bestuurslid. De liefde voor 

de Franse kerken is bij haar 

gegroeid tijdens een tussenjaar, 

waarin ze ervaring heeft 

opgedaan met kerkelijk werk in de 

gemeente van Le Vigan, een dorp 

in de Cevennen. Ze volgt Natalie 

Vane op, die vanuit de stichting 

diverse contacten onderhield met 

de Franse kerken en onder andere 

ook de opmaak van de 

nieuwsbrief verzorgde. Die taak is 

nu overgenomen door Rianne. 

We zijn nog op zoek naar een 

nieuwe penningmeester voor de 

stichting. Als u iemand kent die 

daar wellicht interesse in heeft, wilt 

u hem of haar hier attent op 

maken? Voor meer info kunt u 

contact opnemen met de 

secretaris, Corine Bokhorst 

(secretariaat@ssgkf.nl).  

Bestuurswisseling 



 

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 
 

 

 

 

Als u de nieuwsbrief voortaan per e-mail wilt 

ontvangen, kunt u zich daarvoor opgeven via 

het secretariaat (secretariaat@ssgkf.nl) 

 

Tip: volg ons op Facebook: 

https://www.facebook.com/ssgkf 
 

 

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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Voor het komende jaar heeft de 

Commission Permanente (de 

dagelijkse leiding van de UNEPREF) 

opnieuw om een bijdrage gevraagd 

voor de permanente educatie van 

predikanten. Afgelopen jaar heeft 

een theologiestudent hieruit een 

beurs ontvangen en hebben enkele 

predikanten een extra cursus of 

retraite kunnen volgen, terwijl weer 

iemand anders een ondersteuning 

kreeg voor de afronding van zijn 

studie. Omdat de salarissen lager zijn 

in Frankrijk en de gemeenten kleiner, is 

een kleine extra hulp vanuit 

Nederland ook voor het volgende 

jaar zeer gewenst. Onze bijdrage aan 

het studiefonds: € 5.000,-. 

Het kerkelijke vakantiecentrum 

‘Béthanie’ in de Cevennen, waar 

groepen gemeenteleden kunnen 

verblijven en missionaire activiteiten 

worden georganiseerd, moet een 

groot aantal kozijnen vervangen, om 

onder meer hoge stookkosten te 

verminderen. Onze bijdrage van 

€2.000,- betreft net als bij de andere 

projecten een deel van de totale 

kosten. 

Een extra bijdrage is ons gevraagd om 

de werkvakantie van jongeren uit de 

gemeente van Lelystad naar Brouzet 

te ondersteunen. Wij dragen bij door 

de huur van een busje te bekostigen. 

Mooi, zo’n initiatief dat wederkerig tot 

zegen is!  

Naast kosten voor de voortgang van 

het eigen kerkelijke leven wordt ons 

ook een aantal bijdragen gevraagd 

voor diverse missionaire activiteiten. 

De gemeente van Alès organiseert 

jaarlijks een groot evenement 

waarmee de kerk zichtbaar wil blijven 

in de stad. Dit jaar zal dat gebeuren 

rond Kerst. Onze bijdrage : € 1.000,-.  
 

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

 

Het kinderkoor Aquarium wil met 

Pasen op tournee gaan en een 

nieuw album uitbrengen. Het koor 

op zich is een manier om veel 

kinderen aan de kerk te binden en 

van het evangelie te vertellen.  

Daarnaast treden ze vaak op bij 

missionaire activiteiten. De CD-

opname hoort daarbij. Ons is een 

bijdrage gevraagd van € 4.000,-. 

De gemeente van St. Girons 

(Couserans) heeft zoals elk jaar 

diverse evangelisatieactiviteiten in 

de planning, waarmee ze telkens 

weer veel mensen in de eigen 

omgeving bereikt.  

Dit is niet alleen tot zegen voor het 

dorp, maar ook voor de eigen 

gemeente, waar jonge gezinnen 

deel van uitmaken. Onze bijdrage 

aan dit missionaire werk: € 1.000,-. 

 
  
 

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).  

 

 

Zo worden mensen in het dorp 

bereikt en in de zomer uiteraard ook 

tal van toeristen.  

Dit jaar zal er in de kerk opnieuw een 

expositie zijn en wordt er een aantal 

concerten georganiseerd.  

Het is de bedoeling dat de artiesten 

voor een tijd in het dorp verblijven in 

een aantal gîtes, zodat er ook 

langduriger contacten zullen 

groeien. Een veelbelovend en 

origineel initiatief! Ons wordt een 

bijdrage gevraagd van € 2.000,-. 
 

 

De Synode en Conventie van de UNEPREF. Opbouwende dagen rond de 

thema’s ‘Wij hebben Gods werken gezien’ en ‘Vivre en Christ’.  

Brouzet: Art et Foi 
In de kerk van Brouzet wordt de 

laatste twee jaar in de 

zomerperiode het festival ‘Art et 

Foi’ georganiseerd. Hiervoor 

worden christelijke kunstenaars 

uitgenodigd om niet alleen iets van 

zich te laten horen en zien, maar 

daar ook een persoonlijk 

getuigenis bij te geven.  
 

Projecten in 2023 
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