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PERSOONLIJK
Beste familie, vrienden,
gemeenteleden en andere betrokkenen,
Deze nieuwsbrief bereikt
jullie wat later dan verwacht. Enkele maanden
na het overlijden van
moeder van der Graaf
eind mei moesten we op
14 oktober ook onverwacht afscheid nemen
van onze (schoon) vader.
We zijn dankbaar dat we
nog op tijd in Nederland
konden zijn en deze dagen van afscheid met
elkaar konden meemaken. Het gemis is groot
maar we weten zijn leven
met Christus geborgen in
God. (Kol.3 : 3)

Enkele dagen geleden
zijn we weer terug gekomen in Frankrijk en proberen het werk weer op
te pakken.
We zien terug op een
fijne zomertijd en mooie
ontmoetingen met onze
kinderen, kleinkinderen,
vrienden en vele anderen. Het was een voorrecht rond de maaltijd bij
te praten, samen vakantie te vieren en na al die
jaren van covid ruimte te
hebben om het werk te
kunnen delen. Het heeft
ons bemoedigd.
We zijn dankbaar voor de
steun van onze kinderen
ook wat betreft de zorg

voor Marleen. Het verlies
van zowel opa als oma
heeft Marleen veel gedaan.
Samen met Corine en
Tim zien we uit naar de
geboorte van hun eerste
kindje, ons derde kleinkind, dat in december
wordt verwacht.
Dank voor al jullie liefde,
meeleven en gebed in de
afgelopen tijd. Een hartelijke groet van ons drieën .
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BIBLIO-CAFÉ SAS IN LE VIGAN
De eerste stap is gezet!
Tijdens een Assemblée Général
(Gemeentevergadering) werden op
25 juli jl. de statuten vastgesteld
van het op te starten Biblio-Café
SAS * in het centrum van Le Vigan.
Deze statuten waren nodig om de
aanvraag te kunnen doen van een
Association Culturelle bij de préfet
van het département Gard.
Tijdens de vergadering werd het
bestuur benoemd met pasteur Serge Regruto als voorzitter, Jacqueline Guardiola als secretaris en Florien als penningmeester. Inmiddels
is toestemming verleend door de
overheid, is een rekening geopend
en kan een begin worden gemaakt

met de verdere opstart van dit
mooie diaconale initiatief in het
centrum van het dorp. We zijn volledig afhankelijk van giften om dit
te kunnen realiseren.
SAS wil een ontmoetingsplek zijn
tussen christen en niet-christenen
en een open huis bieden aan hen
die geïsoleerd leven, op zoek zijn
naar relatie, praktische ondersteuning, een luisterend oor en pastorale begeleiding. Naast de mogelijkheid om iets te drinken zal er
een kleine christelijke boekwinkel
worden ingericht.
* SAS = Servir, Accuellir, Semer (Dienen,
Ontvangen, Zaaien)

TERUGBLIK ZOMERTIJD
Het was te merken dat alle corona
beperkingen waren
opgeheven.
Veel Nederlanders wisten deze
zomer hun favoriete vakantieland
weer te vinden en ook de weg naar
de Frans-Nederlandse diensten in
onze regio. Onze Franse broeders
en zusters werden er zeer door
bemoedigd. Eén van de gemeenteleden had het ervaren als ‘een buitengewoon moment, een voorsmaak van het Koninkrijk’.

Een paar reacties:
Bijzonder om de verbondenheid
te merken in onder andere de
geloofsbelijdenis, het gebed en
de kern van het Evangelie.

Ondanks de taalbarrière is er veel
dat ons verbindt. In de liederen en
het samen bidden van het Onze
Vader vonden we geestelijke herkenning. In de ontmoetingen na de
dienst hebben we de hartelijkheid
en de gastvrijheid van de Franse
gemeenten ervaren. We zien met
hen alweer uit naar volgend jaar!

Fijn om er bij te zijn! Leuk om na
de dienst wat te drinken met elkaar.
We vonden het super mooi om
vandaag in jullie midden te zijn

In de augustusmaand waren wij ’s
avonds ook bij de Nederlandstalige
diensten in de open lucht, in Bethanie, dichtbij Anduze. We kregen
daar de gelegenheid om de Franse
kerk dichterbij te brengen.

Fijn dat we alles in het Nederlands konden volgen!

Vanuit de preken over Daniël en de
eerste christengemeente in Antiochië werden we gebracht bij de
kern van het geloof en het belang
van het delen daarvan in elke tijd,
omstandigheid en plaats. God is
ons vaak verrassend vóór!
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FOCUS ONDERWEG
Mogen wij een Bijbel meenemen?
Een beetje aarzelend komen ze de
kerk binnen, twee meiden van een
jaar of 17,18. Ze hebben net de
Provençaalse markt van Ganges
bezocht en zagen de deur van de
kerk op het plein openstaan. Wat
nu precies protestant of katholiek
is, dat weten ze niet, maar ze kijken met bewondering rond in het
oude kerkgebouw waar het licht
vanuit de koepel zo prachtig naar
binnen valt. Al snel staan ze bij de
tafel met folders en boeken.
“Mogen wij een Bijbel hebben?”
Ze kijken ons vragend aan. We
merken niet alleen interesse, maar
ook iets van verlangen. Met een
schuin oog kijken we de koster aan
die meteen zegt: “Geef maar mee.
Er is vast wel iemand die dat wil
betalen”. We geven de Bijbels mee
en kijken ze na met een gebed in
het hart. De kerk staat open. Laat
het Woord van God ook opengaan
voor hen!

Het is één van de verrassende
ontmoetingen die we hadden tijdens de Open Kerk in Ganges de
afgelopen tijd. In het voorjaar werd
op een Focuszondag de vraag gesteld. Hoe zichtbaar is onze gemeente in het dorp? Het was n.a.v.
het thema “Een leesbare brief van
Christus”. Hoe kunnen we zichtbaar zijn, merkte iemand op, als
de hele week de deuren van de
kerk gesloten zijn? Het motiveerde om de kerk tijdens de markt op
vrijdag in de zomermaanden open
te stellen. Een initiatief dat inmiddels ook tijdens de wintermaanden
een vervolg heeft gekregen. Mensen overal vandaan kwamen binnenlopen. We merken dat velen op
zoek zijn, soms bekend met kerk
en geloof, soms helemaal niet.
Een open kerk. God is erbij!

Een nieuw seizoen
Op de vraag wat Focus nu kenmerkt, antwoordde de predikant uit
St. Hippolyte-du-Fort: “Focus rust
op twee pijlers. Het is christocentrisch en het zoekt altijd een verbinding met het dagelijkse leven.”

Beter kan het niet worden verwoord: de focus op Christus en
het belang van het delen van
het geloof in het leven van elke
dag. Dat laatste is niet eenvoudig in de Franse context, maar
toch ziet men steeds meer dat
we zelf een cruciale rol spelen
in het ter sprake brengen van
het Evangelie. Inmiddels zij we
in de pilotgemeenten begonnen
met blok 3 : ‘Jezus in mijn dagelijkse leven’. Gemeenteleden
krijgen de opdracht om hun sociale netwerk in beeld te brengen. Met wie zijn we nauw verbonden en welke mensen staan
verder bij ons vandaan? In hoeverre komt in die contacten het
geloof ter sprake? Beseffen we
dat we ook ‘kerk’ zijn op die
momenten? In de zondagse
erediensten en andere kerkelijke activiteiten is de kerk
‘verzameld’, maar het merendeel van de tijd is de kerk
‘verspreid’ in de wereld. Daar
worden we geroepen iets van
Jezus te laten zien. Het levert
nu al boeiende en open gesprekken op met elkaar!

GOD WERKT VIA RELATIES
In Frankrijk is er een strikte scheiding van kerk en staat. Het is niet
toegestaan om in het openbare
leven of op het werk het geloof ter
sprake te brengen.
Hoe is het dan toch mogelijk anderen te kunnen bereiken met het
Evangelie?
We merken dat God werkt via relaties. Daar zoekt Hij openingen
om het geloof te kunnen delen.
In Frankrijk misschien nog wel
meer dan elders.
Nummer 6

Op zoek naar een taaldocent werd
via internet iemand gevonden die
later ook nog protestant bleek te
zijn. En dat in een land waar nog
geen 2% protestant is. Hij was niet
heel actief betrokken maar wel bekend met de Bijbel. Hij vond het prima om elke maand de Franse preek
mee te lezen en waar nodig te corrigeren. Dat gaf mooie gesprekken
over de Bijbel en het geloof. Na een
poosje gaf hij aan steeds meer betrokken te raken en nu ook elke dag
uit de Bijbel te lezen.

Bijzonder hoe God de gewone
contacten in het dagelijks leven
kan gebruiken om de ander te
kunnen bereiken.
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Colofon
Ds. Geert en Florien Lustig zijn samen met hun dochter Marleen op
12 januari 2020 door de GZB uitgezonden naar Frankrijk vanuit de
Hervormde wijkgemeente Pniël (PKN) te Zeist.
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!

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 Frankrijk:
Fam. G. Lustig
856 rue du Contrôle
34670 Baillargues
FRANCE

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

VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE
Na de zomervakantie zijn wij als TFC
gestart met de voorbereidingen voor
het concert op zaterdag 1 oktober jl.
De koren Con Forza, Jong Forza en
het Kamerkoor Pniël hebben deze
avond schitterende liederen ten gehore gebracht met prachtige begeleiding
van de organisten en de cellist. Martin
gaf ons een inkijkje in het dagelijkse
werk van de fam. Lustig in Frankrijk. Na afloop ontmoetten wij elkaar
onder het genot van een sapje of een
wijntje met stokbrood.
We zijn dankbaar voor ieders muzikale bijdrage en voor de (anonieme)
sponsoren die de kosten voor het
concert op zich namen, waardoor de
collecte volledig naar het werk van de
familie Lustig kan gaan. Daarnaast
danken we alle aanwezigen in de

kerk en de ruime 70 live-kijkers voor
de gulle donaties. We hebben een
mooi bedrag van € 1427,- opgehaald.
Mocht u het concert hebben gemist,
via de volgende link kunt u deze nog
terugkijken:
https://www.youtube.com/watch?
v=A4wE4lDp8xI.
Een donatie kunt u (alsnog) overmaken ter attentie van TFC Hart voor
Frankrijk op IBAN NL63 RABO 0373
7431 22. Misschien daarbij niet onbelangrijk om te weten dat uw donatie
aftrekbaar is bij de belastingdienst.
Het werk van de fam. Lustig is zonder uw trouwe support en bijdrage
onmogelijk, nogmaals heel hartelijk
dank! We willen u als TFC vragen de
fam. Lustig ook in uw gebed niet te

vergeten. De afstand tot de
familie in Nederland is groot en
met het overlijden van
(schoon)moeder en (schoon)
vader wordt deze extra ervaren.
Heeft u een vraag of idee voor
ons? Wilt u de maandelijkse
gebedsbrief ontvangen?
Mail ons dan via
tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com
Hartelijke groet van de TFC,
Martin, Christian, Dorine, Hilda, Joost, Yannick en AnneMarie

