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

dankzegging.” 

- Kolossenzen 4:2 - 

 
Geliefde broeders en zusters, 
 

Evenals in Nederland zie je ook in Frankrijk de daling van besmettingscijfers stagneren. Dat is reden tot veel 

zorg. Op dit moment is er een avondklok van 18.00 uur tot 06.00 uur. Een 3e lockdown lijkt onafwendbaar. 

Opvallend is dat er juist in deze tijd vragen worden gesteld door niet-gelovigen “Si Dieu existe, pourquoi 

n’intervient-il pas? Als God bestaat, waarom grijpt Hij dan niet in?” We bidden dat Franse christenen  juist in 

deze tijd ruimte krijgen om te praten over het geloof en anderen bereikt mogen worden met het Evangelie. 

 

Dankpunten:  

 In de afgelopen maanden is het vertaalteam enthousiast verder gegaan met het vertalen van het Focus-

materiaal naar het Frans. Blok 0 en 1 zijn nu grotendeels vertaald. We hopen in het voorjaar blok 2 en 3 

ook af te kunnen ronden. We danken dat in diverse gemeenten de Bijbelstudies al konden worden 

gebruikt. Dank ook aan Christine Regruto die als Française meeleest of de verwoording ook  in de Franse 

context goed te begrijpen is. 

 Onze dappere Marleen wordt op zondag 31 januari 22 jaar. We zijn dankbaar dat het ondanks alle 

beperkende maatregelen zo goed met haar gaat. Ze doet dagelijks goed mee met de online taalcursus en 
leert stap voor stap meer Franse woorden. Het hartelijke welkom in de diverse gemeenten van de 

UNEPREF ervaren we ook voor haar als een grote zegen.   

 

Gebedspunten: 

 We bidden om wijsheid voor de Franse regering die moeilijke beslissingen moet nemen met betrekking 

tot een eventuele 3e lockdown. Dit heeft veel impact op het leven van iedereen en ook op het kerkelijk 

leven van de UNEPREF.  

 We bidden om zegen voor de gesprekken met niet-gelovigen in deze verwarde tijd. We bidden dat er 

opening mag komen en Fransen bereikt mogen worden met het Evangelie. 

 In Le Vigan (Cevennen) zal, als de maatregelen het toelaten, DV 21 februari de 1e dienst rond Focus worden 

gehouden. Pasteur Serge Regruto zal voor de preek de 1e Bijbelstudie gebruiken.  Le Vigan is een kleine en 

kwetsbare gemeente. We bidden om  Gods zegen in de komende tijd. 

 

Ons tijdelijk adres tot juni 2021:    

Fam. G. Lustig      
Institut Protestant de Théologie     

13 Rue du Dr Louis Perrier    

34000 Montpellier     

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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