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“Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam
met dankzegging.”
- Kolossenzen 4:2 -

Geliefde broeders en zusters,
Dank dat u mee wilt bidden met de familie Lustig. Inmiddels wonen ze een maand in Montpellier, dichtbij
de gemeenten waar ze werkzaam zijn. We geloven dat uw gebed deuren én harten in Frankrijk zal
openen, zodat de mensen uit de UNEPREF- gemeenten persoonlijk toegerust mogen worden om het
Evangelie uit te dragen naar de mensen om hen heen.
Dankpunten:
• We danken voor de hartelijke ontvangst in de regio . We zijn dankbaar dat we ons steeds meer thuis
gaan voelen in Montpellier en dat het zo goed gaat met Marleen. Ze is ontspannen en opgewekt en
doet enthousiast mee aan de Franse les die ze regelmatig van ons krijgt.
• Het is een zegen dat de gemeenten van de UNEPREF weer mogen samenkomen. We danken voor de
goede ontmoetingen die er al zijn geweest in de achterliggende weken.
• We danken voor de inzet van het vertaalteam in Nederland. Het Focusmateriaal van de Introductie
Module is nu helemaal naar het Frans vertaald. De komende tijd zal het concept binnen de UNEPREF
worden afgestemd op de Franse context.
Gebedspunten:
• Op 27 juni is onze (schoon)moeder en oma Lustig overleden na een langere periode van ziek-zijn.
We hebben afscheid van haar moeten nemen en zullen haar liefde en betrokkenheid heel erg missen.
We bidden voor de familie nu ook het ouderlijk huis als vaste plek is weggevallen.
• In deze tijd gaan veel mensen met vakantie. Het is nog onzeker hoeveel Nederlanders naar Frankrijk
zullen komen maar we hopen dat velen van hen de weg naar de Franse kerkdiensten zullen vinden.
We bidden om gezegende ontmoetingen in zowel de Franse diensten van de UNEPREF als in de
Nederlandse diensten hier in de regio die dit jaar in de openlucht zullen plaatsvinden.
(www.kerkdienstinanduze.nl)
Ons tijdelijk adres tot 31 augustus:
Fam. G. Lustig
Institut Protestant de Théologie
13 Rue du Dr Louis Perrier
34000 Montpellier
E glustig.fr@gmail.com
Verder op de hoogte blijven van het werk van de familie Lustig of van acties ten behoeve van het project
Hart voor Frankrijk? Neem een kijkje op onderstaande websites:
• https://www.gzb.nl/hartvoorfrankrijk
• https://tfc.hartvoorfrankrijk.nl
Namens de familie Lustig en de thuisfrontcommissie,
Yannick de Groot

