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PERSOONLIJK
Beste familie, vrienden,
gemeenteleden en andere betrokkenen,
Na onze verlofperiode
weer een nieuwsbrief. We
zijn dankbaar dat het leven in Frankrijk weer
opengaat na twee jaar
van coronabeperkingen.
Deze maand verdween
ook het mondkapje in de
kerkdienst! We danken
voor de vele contacten
die in Frankrijk zijn gegroeid en voelen ons bevoorrecht met zoveel
steun uit Nederland.
Voor het eerst kon ook de
GZB een bezoek brengen
aan ons werkgebied.

In dit nummer:

Hartelijk dank voor jullie
betrokkenheid op zoveel
manieren. Dank voor de
mooie acties in de diverse gemeenten.

We zien terug op mooie
dagen met elkaar.
Onze ouders herdachten eind februari hun
60-jarig huwelijksjubileum in kleinere kring. We
vonden het bijzonder
het in Nederland met
hen te mogen gedenken en zijn dankbaar
voor alles wat ze voor
ons hebben betekend in
de achterliggende jaren.
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We leven toe naar Pasen en wensen jullie
heel gezegende dagen.
Een hartelijke groet van
ons drieën en veel leesplezier!

Verlof in Nederland

2

Diaconale presentie

2

Focus-traject

3

Frankrijk
Zomaar een

3

ontmoeting
Van de thuisfront- 4
commissie

Op weg naar huis. Nog 600 km!

VERLOF IN NEDERLAND
Voor het eerst sinds onze uitzending kwamen we met verlof. Elk jaar
bezoeken we in januari een deel
van onze deelgenotengemeenten.
Dit keer Apeldoorn, Oudewater/
Hekendorp, Ouderkerk a/d IJssel en
Monster. Door de coronamaatregelen waren de ontmoetingen beperkt
en het verlof van korte duur. Gemeenteavonden en kerkdiensten
waren online en/of met een deel van
de gemeente. Wel hebben we de
jeugd van Monster en ook de catechisanten van onze thuisgemeente
Zeist persoonlijk ontmoet.
Een periode van verlof betekent ook
dat je even op afstand kijkt naar het
werk. Wat doet het met je persoonlijk dat je ‘uitgezonden’ bent?

Waar liggen de moeilijkheden en
waar de uitdagingen. We merkten
dat we zijn ingegroeid in het werk,
de Franse context en de cultuur
en dat het ons ook goed heeft
gedaan dat te kunnen delen. De
weekopening op het GZB-kantoor
was zo’n moment. De vraag was:
Hoe kun je als gemeente zichtbaar zijn in een samenleving die
getekend is door de strikte scheiding van kerk en staat zoals in
Frankrijk? Welke creatieve mogelijkheden heb je als kerk om toch
present te kunnen zijn? Openlijke
evangelisatie is niet mogelijk binnen de grenzen van de wet, maar
we kunnen wel dienstbaar zijn en
in ons leven laten zien wie we

toebehoren, en zo getuigen van
Jezus’ liefde en genade, Zijn omzien naar mensen in alle omstandigheden van het leven. Frankrijk
en Nederland liggen letterlijk maar
ook geestelijk niet zo ver van elkaar. Het houdt ons allemaal de
spiegel voor. In onze kwetsbaarheid ligt ook onze kracht!

DIACONALE PRESENTIE
In de vorige nieuwsbrief gaven we
aan in de komende jaren in de lijn
van het Focus-traject na te denken
over de diaconale roeping van lokale gemeenten.
“Naar wie is de kerk nog niet gegaan?”
De Bijbelstudievragen van het Focus-programma zijn vaak diaconaal gericht. Gemeenteleden worden aangespoord om na te denken over contact met mensen die
ze in het dagelijks leven ontmoeten. Wat zouden we voor hen kunnen betekenen? Persoonlijk en als
gemeente. Inmiddels zijn er al
mooie lokale initiatieven (waar ook
Florien bij betrokken is) ontwikkeld

een Pause-Café van 12.00 tot
14.00 uur. Inwoners van het dorp
kunnen hier wat drinken en even-

tueel hun eigen lunch gebruiken.
Op deze laagdrempelige manier
proberen we met hen in contact te
komen en bidden dat er ook ruimte

1. Pause-Café St. Mathieu de T.
Vanaf november is er in St. Mathieu de Tréviers elke donderdag

komt voor het Evangelie.
Ook zijn er andere diaconale initiatieven. In de week voor Pasen
worden bijv. in een verzorgingshuis presentjes uitgedeeld.
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2. Project SAS in Le Vigan
In Le Vigan zijn deze maand de
voorbereidingen gestart voor het
project SAS in het centrum van
het dorp om het contact tussen

christenen en niet-christenen te
stimuleren. De naam SAS betekent Servir, Accueillir, Semer
(Dienen, Ontvangen, Zaaien).
Het is de bedoeling op vaste momenten hier een lunchcafé in te
richten. Vele inwoners leven geïsoleerd en zijn moeilijk te bereiken. We proberen het een plek
van ontmoeting te laten zijn waar
iedereen welkom is.

FOCUS-TRAJECT FRANKRIJK
Focus onderweg
Deze winter zijn we elke zondag te
gast in één van onze 4 pilotgemeenten in de Focusdiensten
rondom het thema ‘Jezus ontmoeten’. ’Te gast’ is het eigenlijk niet
meer. We voelen ons thuis en
meer dan welkom. We ervaren
steeds meer eenheid in het gezamenlijke verlangen naar verdieping
en vernieuwing. Dat is de kern van
Focus: naar binnen én naar buiten
gericht. We worden toegerust om
met Jezus te leven door het hele
leven heen. De Bijbelgedeelten, de
preken, de vragen, de gesprekken
en de opdrachten zijn daar op gericht. Gemeenteleden zeggen minder schroom te ervaren om te delen wat hen persoonlijk bezighoudt.
We zien ruimte komen voor een
bezinning op de vraag: Hoe zichtbaar zijn we als gemeente voor het
dorp, de stad waar in we wonen?
Wat kunnen we in woord en daad
betekenen?
Een vraag na de dienst was ‘Als
mensen van buiten de kerk naar
jullie gemeente kijken, wat zou je
dan graag willen dat ze zien?’
Naast antwoorden als ‘liefde voor
elkaar’, ‘een plek waar iedereen
zich welkom weet’, zei iemand: ‘Ik
zou zo graag willen dat de mensen

de kracht van de opgestane Jezus
zouden zien’.
De oorlog in Oekraïne was nog
maar net begonnen. Je voelde de
spanning en de machteloosheid. En
dan zo’n getuigenis! Ineens voel je
hoe Pasen het verschil maakt en
waar de christelijke gemeente van
leeft. We worden er door bemoedigd. Gemeenten waar men niet
gewend was om met elkaar in gesprek te gaan over de preek worden
gemeenschappen
waarin
openheid komt voor elkaar en voor
de wereld om ons heen.

Séminaire national
Op 6 november was de bezinningsdag voor kerkenraden, predikanten
en visitatoren met als thema ‘Hoe
staat het met de geestelijke gezondheid van onze gemeente?’ Dat
is een vraag die je niet pas moet
gaan stellen als je ziet dat alles
‘minder’ wordt, mensen geruisloos
verdwijnen, afhaken of waar we

nog proberen te redden wat er te
redden valt. Die kleine, kwetsbare
gemeenten zijn er hier in Frankrijk.
Maar het is een vraag voor ons
allemaal, in Nederland én in
Frankrijk: Denken we er over na
wat het allerbelangrijkste is voor
onze gemeente? Hebben we een
visie voor de langere termijn? Je
merkt dat Focus aansluit bij deze
vragen. Het is relatie-gericht. Het
is eenvoudig van opzet, persoonlijk en op het hart gericht. Het stelt
vragen die ons brengen bij Christus en het leven met Hem, elke
dag weer opnieuw. Het geeft ruimte om Hem ‘ter sprake’ te brengen.
Een aantal gemeenten heeft aangegeven verder in gesprek te willen gaan over Focus. De landelijke
commissie waar ik deel van uit
maak (Coördination Vocation) wil
met gemeenten en kerkenraden in
gesprek gaan om meer ondersteuning te geven in de roeping van de
gemeente in deze tijd en wat een
Focus-traject daarin kan betekenen.
Ons werk gaat zich zo verbreden
in het geheel van de kerk en daar
zijn we heel dankbaar voor. We
vragen uw/jouw gebed om een
goed en gezegend vervolg.

ZOMAAR EEN ONTMOETING
De Focus-dienst in Ganges was
afgelopen. We dachten na over
‘Jezus ziet ons’ naar aanleiding van
geschiedenis van Zacheüs. De
mensen zagen hem niet, wilden
hem niet de ruimte geven om Jezus te ontmoeten, maar Jezus riep
hem uit de boom. Zijn leven werd
vanaf die dag totaal anders. Mooi,
om zo gezien te worden! We kregen de opdracht mee om de mensen om ons heen te zien met de
ogen van Jezus. Hij ziet mensen
waaraan wij voorbijlopen. Buiten de
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kerk gekomen komt een oude dame ons tegemoet, tas in de hand,
een wat gebogen houding. “Bonjour
madame”, zeggen we. Ze staat stil,
kijkt ons aan en zegt: “U bent de
eerste die ik vandaag tegenkom die
‘bonjour’ tegen me zegt”. Ze was
zichtbaar ontroerd. Dat ene woord
doorbrak even haar eenzaamheid.
We maakten nog een kort praatje.
Zien met de ogen van Jezus. Een
enkel woord, een enkel gebaar
maakt ruimte voor een ontmoeting.
Focus in de praktijk!
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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)

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

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!

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
In de vorige nieuwsbrief berichtten
wij jullie dat de coronamaatregelen
in Nederland verlicht waren en wij
popelden om leuke acties op touw
te zetten. Wel, dat liep allemaal
even anders. De Hap & Trap en de
wijnproeverij werden door zowel de
weersomstandigheden als de coronamaatregelen doorgeschoven
naar 2022. De kerstkaartenactie,
die we gelukkig nog wel hadden, is
erg goed verlopen. Er zijn een kleine 400 setjes verkocht. Ook dit jaar
mocht de financiële doelstelling om
het werk van de familie Lustig mogelijk te maken, worden behaald.
Wij willen u allen hartelijk danken
voor uw steun wat betreft de financiën en niet minder het gebed.
Dank u wel!
Daarnaast heeft Rianne aangegeven het stokje over te willen geven
als secretaris van de TFC. AnneMarie zal haar taken nu oppakken.
Wij willen Rianne heel hartelijk bedanken voor al het werk dat zij voor
de TFC heeft verzet.

Intussen is de lente aangebroken. De
dagen worden langer. De temperatuur gaat omhoog. De bomen krijgen
weer nieuwe bladeren. De coronamaatregelen zijn nagenoeg opgeheven. Als TFC zijn we erg verheugd.
Het is tijd voor acties. Wij zijn druk
bezig met de voorbereidingen voor
nieuwe acties. De eerste twee staan
al voor mei gepland. Zo staat de
Moederdagactie gepland op D.V. zaterdag 7 mei en de uitgestelde Hap &
Trap op D.V. zaterdag 21 mei en een
mooi concert op D.V. 1 oktober.
Binnenkort zal hierover nadere informatie worden gedeeld via de website, de wijkbrief en andere sociale kanalen.
Heeft u een vraag of idee voor ons?
Wilt u de tweemaandelijkse gebedsbrief ontvangen? Mail ons dan via
tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com

Hartelijke groet van de TFC,
Martin, Dorine, Joost, Maarten, Yannick, Hilda en Anne-Marie

Bid voor….
SAS in Le Vigan
Het Pause-Café in St.
Mathieu-de-Tréviers.
Dat het een middel mag
zijn om anderen met het
Evangelie te bereiken

