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PERSOONLIJK
Beste familie, vrienden,
spullen vanuit Nedergemeenteleden en andere land verhuisd en konbetrokkenen,
den we echt gaan landen.
Sinds onze vorige nieuwsbrief is er weer veel geEvenals Nederland ging
beurd. Ook persoonlijk.
ook Frankrijk weer op
slot en kregen we opWat heerlijk dat we na
nieuw te maken met
een lange zoektocht een
beperkende maatregewoning vonden in Baillarlen. Hierdoor was het
gues aan de noordkant
moeilijk om naar Nedervan Montpellier, waar we
land te reizen of omgede komende jaren kunnen
keerd onze kinderen in
wonen. Eind maart werFrankrijk te kunnen ontden al onze opgeslagen
vangen. Na vele maanden van online contact
konden we deze dagen
eindelijk onze kinderen
hier verwelkomen en
ook de kleine Joël letterlijk in onze armen sluiten!

NUMMER 3

In dit nummer:
Heel hartelijk dank voor
de vele kaarten, appjes,
mails etc. in de afgelopen
tijd. Het heeft ons erg bemoedigd.
We wensen jullie allemaal
een goede vakantietijd,
thuis of elders.
Een hartelijke groet van
ons drieën!
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COURONNE D’ÉTÉ
“Je suis le sep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et
qui je demeure porte beaucoup de
fruit, car sans moi vous ne pouvez
rien faire” (Joh. 15:5)
Aan het einde van elke Focusdienst
wordt aan de gemeente een opdracht meegegeven dat aansluit bij
het thema. Bij het thema “La Soif de
Dieu” Verlangen naar God werd
gevraagd naar een persoonlijke inbreng wat dat verlangen vertolkt.
Een gedicht, een lied, een creatieve
verwerking. In een volgende dienst
kon dit dan weer worden gedeeld.

In St Hippolyte-du-Fort maakte
een gemeentelid symbolisch
een gevlochten zomerkrans
(Couronne d’été) van een wijnrank en graanhalmen en ingevoegde teksten uit Joh. 6 en 15.
Als een teken wie Jezus voor
ons wil zijn, de Wijnstok en het
Brood. Hoopgevend na deze
moeilijke periode van corona
dat God zorgt voor de oogst en
ons alleen vraagt dichtbij Hem
te leven. Hij is erbij in alle omstandigheden van het leven.
Dat is ook voor ons werk hier
een extra bemoediging.

CONTACTEN MET NEDERLAND
Een bloemenactie, Verkoop Goede Doelen, Drive Thru Snackbar,
afhaalmaaltijden en bezorgservice, etc. Onze ondersteunende
gemeenten lieten zich in de afgelopen tijd niet weerhouden alterna-

tieve acties te bedenken voor Hart
voor Frankrijk. Heel hartelijk dank
voor jullie geweldige inzet.
Ook was er op allerlei manieren
online contact met Nederland, met
jeugdverenigingen, onze TFC, via
onze Pinkstergroet die op 1e Pinksterdag in alle betrokken gemeenten is getoond, via mailcontact etc.
Hopelijk kunnen we elkaar in het
komend seizoen ook weer fysiek
ontmoeten. Daar zien we naar uit!

“Verbonden door
creativiteit”

FR-NL KERKDIENSTEN IN VAKANTIETIJD
We hopen deze zomer weer veel Nederlanders in Frankrijk te ontmoeten. Schroom niet tijdens de vakantie ook
de Franse kerkdiensten bij te wonen. Soms is er een vertaling van de preek of zingen we liederen in het Frans
en het Nederlands. Maar ook als dat er niet is en je er misschien niet veel van begrijpt, weet dat uw en jouw
aanwezigheid alleen al een grote bemoediging is voor de kerk hier. Zelf zijn we ook betrokken bij diverse diensten in de zomermaanden. Van harte welkom!
FR-NL kerkdiensten UNEPREF met vertaling en Nederlandse liederen:
25 juli 2021
Le Vigan
10.30 uur
Voorganger ds.Geert Lustig
1 augustus
Montpellier
10.30 uur
Voorganger ds.Geert Lustig
8 augustus
St. Hippolyte-du-Fort 10.00 uur
Voorganger ds.Geert Lustig
15 augustus
Ganges
10.30 uur
Voorganger ds.Geert Lustig
Zie voor andere diensten en meer info de volgende websites:
www.unepref.com www.kerkdiensten-buitenland.nl www.kerkdienstinfrankrijk.nl
Nederlandstalige kerkdiensten Anduze
Vanaf 18 juli zijn er weer Nederlandstalige kerkdiensten om 19.00 uur in de regio Anduze.
Deze vinden ook dit jaar in de openlucht plaats in Bethanie. Zie www.kerkdienstanduze.nl
1 augustus, 8 augustus en 15 augustus
Voorganger ds.Geert Lustig
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CONTACTEN UNEPREF & FOCUS-TRAJECT FRANKRIJK
Focus onderweg…
“Ik heb weer zo heerlijk gezongen.
Fijn dat jullie er weer zijn”.
Het is in één van de gemeenten
waar we op betrokken zijn. Na afloop van de dienst komt hij stralend
naar ons toe. Enthousiast doet hij
mee als we met een gelegenheidskoortje aan het oefenen zijn.

Terwijl wij weleens verlegen zijn
met de situatie en de moeilijke opstart van ons werk, word je ineens
weer stil gezet. Hoe belangrijk het is
dat je, in welke tijd je ook leeft, blijft
zingen. Het is een wezenlijk onderdeel van de diensten, de preek, het
gebed, maar ook de gekozen liederen. Een lied raakt je soms meer
dan een gesproken woord!
We zijn dankbaar voor de eerste
preek in het Frans, over psalm 63,
het verlangen naar God. Inmiddels
gehouden in 4 gemeenten. Een bijzondere ervaring om in een vreemde taal het Evangelie door te geven.
Zo zijn we elke zondag weer samen
met de gemeenten op weg gegaan ,
om ook de vragen en verlangens te
delen. De Geest spreekt in alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Nummer 1

Evaluatie Focus
“Ik heb om me heen veel ontmoediging gezien in de afgelopen coronaperiode. Deze ontmoetingen na de
dienst hebben mij de moed en de
hoop (espérance) gegeven om het
vol te houden”
“Die paar vragen over het thema na
de dienst hebben mij geholpen bewuster na te denken over wat echt
belangrijk is in het leven. Ik merk
ook dat het spreken daarover met
elkaar een verfrissende uitwerking
heeft in de gemeente. Mensen zijn
opener geworden en durven ook
meer te delen wat hen bezighoudt”
Zomaar twee reacties van gemeenteleden op de vraag wat ‘Focus’
voor hen heeft betekend in het achterliggende seizoen. Het laat ons
zien dat God werkt en dat het werk
ondanks de vele beperkingen niet
zonder vrucht is. We konden toch
elke week samenkomen in de diverse gemeenten, samen bidden,
samen zingen, elkaar aansporen
om dichtbij Christus te blijven, op
Hem gericht.

al vóór is. Het vraagt om verdere
doordenking van de vragen van de
tijd, de Franse cultuur en de structuur van de kerk.
Focus nationaal
Ook op landelijk niveau zullen er
gesprekken zijn over wat Focus
kan betekenen voor andere gemeenten.

Een eerste aanzet is gegeven tijdens de afgelopen synode ‘en ligne’ van de UNEPREF op Hemelvaartsdag waar een korte introductie is gegeven van het werk. In de
komende tijd zal dit verder worden
uitgewerkt.
C’est ma famille!

Eindelijk konden we ook als voorgangers van de betrokken gemeente elkaar weer ontmoeten en het
afgelopen seizoen evalueren. Na
afloop was er een gezellige ontmoeting rond de maaltijd. We zien
er naar uit om in september te beginnen met blok 1, vijf gesprekken
met als thema ‘Jezus ontmoeten’.
Het zal een periode zijn van opnieuw beginnen, van toerusten, van
luisteren en op weg gaan in de verwachting dat God ons voor gaat en

We voelen ons steeds meer thuis
en zijn dankbaar voor de hartelijkheid. Regelmatig worden we uitgenodigd voor de maaltijd bij verschillende gemeenteleden. Zo leren we
de Franse gewoonten steeds beter
kennen en begrijpen. Dan voelt het
soms zomaar als een nieuwe familie!
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Colofon
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!

Ds. Geert en Florien Lustig zijn samen met hun dochter Marleen op
12 januari 2020 door de GZB uitgezonden vanuit de Hervormde
wijkgemeente Pniël (PKN) te Zeist naar Frankrijk.
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

VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE
Inmiddels zijn we er bijna aan gewend geraakt om op een ‘coronaproof’ manier acties te organiseren.
We missen de ontmoeting, maar
gelukkig zorgen de alternatieve
acties ook voor warmte in de harten.
Zo zijn er met kerst speciaal voor
de het project Hart voor Frankrijk
kerstkaarten ontworpen. De teksten op deze kaarten waren bemoedigend: God is met ons. Ook in
deze vreemde tijden. Met de actie
werd in 2020 een bedrag van € 460
opgehaald. 100% van de winst
ging naar het project Hart voor
Frankrijk. Begin 2021 volgde nog
een prachtige slotopbrengst van
ruim € 300 voor deze actie!

een mooie opbrengst!
Voor 2021 als geheel liggen we
dankzij onze trouwe donateurs
(veel van u steunen meerjarig)
goed op schema. Zoals u weet
komt alles voor de TFC ten goede
aan de uitzending van de familie
Lustig!
We zijn dankbaar dat de acties
doorgang kunnen vinden en er
steeds opnieuw weer mooie bedragen opgehaald worden. We
willen alle betrokkenen bedanken
voor hun steun. Niet alleen op
financieel gebied, maar in het bijzonder op geestelijk gebied. Bovenal zijn we God dankbaar voor
Zijn trouwe zorg.

Ook met Pasen is een mooie actie
opgezet. Voor de TFC verkochten
we heerlijke paasontbijtjes en
prachtige schalen met bloembollen.
In totaal werden 42 bloemenschalen en 56 ontbijttasjes verkocht. De
netto opbrengst was ruim € 550.-.

Yannick stuurt als gebedscoördinator maandelijks gebedsbrieven
rond. Ontvangt u deze nog niet en
wilt u ook graag op deze manier
meeleven? Stuur een mailtje naar
tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com.
Op dit mailadres zijn we ook te
bereiken voor alle andere vragen.

En terwijl wij dit bericht schrijven is
een tuinplantenactie gaande. Met
het mooie weer op komst is het
hoog tijd om de tuinen en balkons
weer op te fleuren. We hopen op

Hartelijke groet van de TFC,
Martin, Dorine, Joost, Maarten,
Yannick, Hilda, Rianne, Eline en
Yvonne

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

