
Gebedsbrief Hart voor Frankrijk 
December 2022 – januari 2023 

 

“Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met 

dankzegging.” 

- Kolossenzen 4:2 – 

 

Lieve mensen, 

Uw en jouw gebed en betrokkenheid is een bemoediging voor de kleine en kwetsbare 

gemeenten in Frankrijk en ook voor ons persoonlijk. Hartelijk dank hiervoor. 

 

Dankpunten:  

• Elke donderdag van 12.00 – 14.00 uur staan de deuren van de kapel in St. Mathieu-de-Tréviers open voor het 

Pause-cafe (CaféChange). Er zijn nu elke week enkele vaste bezoekers en we verwelkomen ook regelmatig 

nieuwe gezichten.  In januari zal in St. Mathieu worden gestart met een Alpha-cursus.  We danken voor deze 

mooie plek van ontmoeting waar we God aan het werk zien  in levens van mensen. 

• We danken voor het vele meeleven rond het overlijden van de vader van Florien eind oktober. We voelen ons 

gesterkt en getroost door jullie gebed in deze moeilijke periode van rouw waarin we kort na elkaar beide ouders 

van der Graaf moeten missen.   

 

Gebedspunten: 

• In deze weken vinden diverse Kerstvieringen plaats in de gemeenten waar we bij betrokken zijn. Door het meer 

laagdrempelige karakter van de bijeenkomsten proberen we ook hen te bereiken die deze dagen het alleen zijn 

nog sterker ervaren. We bidden dat in deze tijd velen bereikt mogen worden met de boodschap van Kerst. 

• In januari hopen we weer in Nederland te zijn voor een kort verlof. We zullen dan ook diverse 

Deelgenotengemeenten bezoeken. We bidden om een gezegende tijd in Nederland waarin ook ruimte zal zijn 

om tijd door te kunnen brengen met onze kinderen, verdere familie en vrienden.  

 

We leven toe naar de Kerstdagen waarin we de geboorte van Jezus  

gedenken die kwam in onze wereld vol gebrokenheid en duister.  

Ook hier in Frankrijk zijn veel mensen op zoek en juist in deze tijd  

meer ontvankelijk voor het Evangelie. We bidden dat we een middel 

mogen zijn om anderen bij Jezus te brengen. We wensen u en jou 

  

Gezegende Kerstdagen en een hoopvol 2023 

 

Ons adres:  

Fam. G. Lustig   

856 Rue du Controle      

34670 Baillargues  

FRANCE 

E glustig.fr@gmail.com/fclustig@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 
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