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PERSOONLIJK
Beste familie, vrienden,
half december te kungemeenteleden en andere nen blijven wonen tot
betrokkenen,
juni volgend jaar. Dat
geeft rust om verder te
We wonen alweer bijna
zoeken naar een geeen jaar in Frankrijk. Het
schikte woning voor de
was in veel opzichten een
komende jaren..
bewogen jaar voor iedereen. In Frankrijk beleefden we twee keer een
strenge lockdown en werd
het land getroffen door
meerdere aanslagen.
Aan het einde van het jaar
maakt je de balans op.
Ondanks de coronabeWe zijn dankbaar dat we
perkingen was het gehier zijn. Hoewel we nog
lukkig mogelijk deels te
een tijdelijke plek hebben
starten met het werk.
voelen we ons al steeds
We hopen dat er in de
meer thuis.
komende tijd meer ruimHet is een zegen dat we
te zal komen om de
bericht kregen hier ook na contacten in Frankrijk

In dit nummer:
verder te verbreden.
Al het meeleven heeft ons
erg bemoedigd. Juist in de
tijd van lockdown werden
deze berichten als extra
waardevol ervaren. Heel
hartelijk dank!
December is voor velen
misschien een moeilijke
maand van herinneringen
en gemis. We bidden om
Gods nabijheid in alle omstandigheden en wensen
u en jou gezegende Kerstdagen.
Hoewel op afstand weten
we ons met elkaar verbonden.
Een hartelijke groet van
ons drieën!
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HET KLOPPEND HART
Sinds enkele weken staat op het
centrale plein van Montpellier, La
Place de la Comédie, een groot
hart. Als de avond valt is het afwisselend verlicht in de kleuren
rood-wit-blauw, de driekleur van
Frankrijk, en hoor je het hart ook
echt kloppen. Het is bedoeld als
teken van meeleven in deze moeilijke tijd van corona. Voor allen
die geliefden verloren, voor alle
zorgverleners die al zo lang hart
werken in de ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Als een hart
onder de riem.

Het afgelopen jaar is voor velen
een moeilijk jaar geweest. Ook in
Nederland is er verdriet en rouw
gekomen. Het jaar liep anders dan
we hadden gehoopt.
In deze tijd van Advent zien we het
kloppend hart van God voor deze
wereld. Hij gaf Zijn Zoon in alle gebrokenheid en pijn. Wat zou het
mooi zijn als we juist in deze tijd die
boodschap van hoop kunnen delen
met de mensen om ons heen. Dat
de gebrokenheid niet het laatste
woord heeft. We bidden om woorden en Gods zegen op ons werk.

FRANSE GASTVRIJHEID

De Fransen ontmoeten elkaar
vaak rond de maaltijd. Ook wij
genoten al diverse keren van de

gastvrijheid rond le repas du
midi met traditioneel minimaal
3 gangen. Une entrée, un plat
et un dessert. Een voorgerecht,
hoofdgerecht en een nagerecht. Voor het nagerecht vaak
nog een kaasplankje en je sluit
de maaltijd af met koffie. Na de
kerkdienst wordt ook vaak als
gemeente met elkaar gegeten
(repas fraternelle). Het is een
gemis nu het in de huidige omstandigheden niet is toegestaan.

“Verbonden door
samen te eten”

GEBED VOOR ADVENT
Que la grâce de Dieu soit sur toi
Pour louer, acclamer ton grand Roi
Soit rempli d’assurance
Il est plein d’abondance
Va en paix,
dans la joie, dans l’amour.
Variatie op zegenbede aan einde van de dienst
Arc en Ciel 882
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Moge de genade van God op u zijn
om uw grote Koning te prijzen
en juichend te begroeten
Wees vol van zekerheid
Hij is vol van overvloed
Ga in vrede,
in vreugde en in liefde
Vrije vertaling

Hart voor Frankrijk

KENNISMAKEN UNEPREF

ke diensten te kunnen beleggen.

Ook na de zomer mochten de gemeenten op zondag samenkomen.
Wat fijn om elkaar weer persoonlijk
te kunnen ontmoeten.

We hopen in de toekomst vaker
gezamenlijk op te trekken als
gemeenten om zo het onderling
contact te bevorderen.

Een mooi initiatief was de gezamenlijke dienst van Ganges en
Montpellier, samen met de 2 pioniersplekken in St Mathieu-deTreviers en St Martin des Londres.
Bijzonder was de doop van een
jongere uit een gesloten land. Ook
vierden we weer voor het eerst in
lange tijd het Heilig Avondmaal.

Gezamenlijke dienst in St Martin
des Londres

St. Hippolyte-du-Fort

We waren te gast in St Hippolytedu-Fort voor een eerste kennismaking. Een kleine gemeente in
de Cevennen waar alle leeftijdsgroepen aanwezig zijn. Later
volgde een online-vergadering
met de kerkenraad. Er is veel betrokkenheid vanuit de gemeente.
We zien uit naar het vervolg.

FOCUS-TRAJECT FRANKRIJK
Ze had het zich eigen gemaakt tijdens de 40-dagentijd. Om de onberijmde Psalmen uit het hoofd te leren. Als een moment van inkeer.
Elke dag opnieuw. Om ze nooit
meer te vergeten. Ze sloot de bijbelkring af met het gebed uit Psalm
51, helemaal uit het hoofd opgezegd. Ontroerend moment.
Zomaar een voorbeeld van een Bijbelkring in een gemeente waar het
Focus-traject is gestart. Na de zomer gebruikten we één van de vertaalde bijbelstudies van blok 0.

Over Maria die zat aan de voeten
van Jezus. Mooi om te zien dat er
parallellen zijn tussen de Franse
en de Nederlandse context.
Als de coronabeperkingen het
toelaten zal in de komende tijd
stapsgewijs worden verdergegaan in diverse gemeenten. Het is momenteel nog
onzeker wanneer bijbelkringen in Frankrijk weer kunnen

samenkomen. En of er na afloop van
de diensten op zondag weer ontmoetingen mogen zijn.
Gelukkig is het wel mogelijk met het
vertaalteam de materialen online verder te vertalen. Zo kan, ondanks corona, een deel van het werk toch
voortgang hebben.

CONTACTEN MET NEDERLAND
Wat is het bemoedigend om vanuit
Frankrijk contact te hebben met Nederland. In deze tijd van corona krijgt
dat nog een extra dimensie. Op vele
momenten gingen we ook online om

Kerstkaarten Driestar College Gouda

verbinding te leggen en zo iets over
het werk te kunnen vertellen. Tijdens
het livestreamconcert in Zeist, een
TFC-vergadering, de contactmomenten van de GZB en andere zendingswerkers in Europa, besprekingen met
de UNEPREF, etc. Je leert steeds
meer gebruik te maken van de online
mogelijkheden.
Leerlingen van Havo-2 en VWO-2/3
van het Driestar College in Gouda
hebben samen met 2 docenten tijdens
de Franse les kerstkaarten geschreven voor ouderen in onze regio. Met

bemoedigende woorden en
Bijbelteksten in het Frans. Ze
zijn onderweg en zullen binnenkort worden uitgedeeld. Heel
erg bedankt voor jullie inzet.

Livestreamconcert Zeist
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Colofon
U kunt uw betrokkenheid óók tot
uitdrukking brengen door een gift
over te maken op bankrekeningnummer:
•

TFC: IBAN NL 63RABO
0373743122 ten name van
Cvk Prot. Gem. Zeist onder
vermelding van TFC Hart
voor Frankrijk (ANBI-status)

Let op! Nieuw rekeningnr. TFC
•

GZB: IBAN NL 91 INGB
0690 7624 45 | BIC: INGB
NL2A ten name van GZB
Driebergen met vermelding
van ‘Gift familie Lustig’

Dank voor uw onmisbare steun!

Geert en Florien Lustig zijn samen met hun dochter Marleen op 12
januari 2020 door de GZB uitgezonden vanuit de Hervormde
wijkgemeente Pniël (PKN) te Zeist naar Frankrijk.
De GZB werkt graag mee aan de verspreiding van deze nieuwsbrief.
Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed!
E-mail

glustig.fr@gmail.com / fclustig@gmail.com

Website

www.gzb.nl/hartvoorfrankrijk

Facebook

facebook.com/hartvoorfrankrijk.gzb

Instagram

instagram.com/hartvoorfrankrijk

TFC

tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com
M. Slootweg, voorzitter M. 06 53217330

Website TFC

tfc.hartvoorfrankrijk.nl

Adres tot juni 2021:

Fam. G. Lustig
13 rue du Dr Louis Perrier
34000 Montpellier
FRANCE

GZB
Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343-512444
info@gzb.nl

VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE
In de vorige nieuwsbrief van Hart voor
Frankrijk gaven we al aan op zoek te
zijn naar alternatieven voor acties, zodat
ze passen in de situatie van 2020. Met
succes!
In november vond er een livestreamconcert plaats vanuit de Oude Kerk in
Zeist. Wat een fantastisch programma,
er waren zoveel mensen die hun muzikale of organisatorische steentje bijdroegen. We zijn daar heel dankbaar
voor! Geert en Florien waren ook nog
even via een liveverbinding aanwezig op
het scherm. Het concert bracht € 690
op.
Na het concert volgde een Sinterklaasactie. Veel jongens en meisjes van de
clubs van wijkgemeente Pniël verkochten pakketjes met daarin allerlei lekkers,
zoals de heerlijke kruidnootjes van bakker Albert in Zeist. Er werden in totaal
maar liefst 145 pakketjes verkocht. Daarnaast
konden mensen weer
prachtige wildboeketten
bestellen. In totaal
bracht deze sinterklaasactie inclusief de bloemen €1949 op, met

dank aan de verdubbelaar van een
stichting. Ondertussen loopt er nog
een actie met de verkoop van kerstkaarten.

LES PAYS - BAS
We willen de gemeenteleden van de
wijkgemeente Pniël, familie, vrienden,
andere betrokkenen, ondernemers en
stichtingen van harte bedanken voor
de steun van het afgelopen jaar. We
zijn God dankbaar voor deze manieren
waarop we toch de familie Lustig in dit
bijzondere jaar konden ondersteunen.
Niet alleen op financieel gebied, maar
ook op geestelijk gebied door middel
van gebed en regelmatig onderling
contact.
Yannick stuurt als gebedscoördinator
maandelijks gebedsbrieven rond. Ontvangt u deze nog niet en wilt u ook
graag op deze manier meeleven?
Stuur een mailtje naar
tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com.
Op dit mailadres zijn we te bereiken
voor alle vragen.
Hartelijke groet van de TFC,
Martin, Dorine, Corne, Maarten,
Yannick, Hilda en Rianne

FRANCE

