Gebedsbrief Hart voor Frankrijk
April / mei 2022
“Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met
dankzegging.”
- Kolossenzen 4:2 –

Geliefde broeders en zusters,
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:
• Na 10 jaar president te zijn geweest van de UNEPREF zal pasteur J.R. Stauffacher (Montpellier) zijn taak
tijdens de synode gaan overdragen. We gaan hem missen. De komende 5 jaar zal hij zich als algemeensecretaris landelijk gaan inzetten voor de Franse Raad van Kerken, la Fédération protestante de France
(FPF) en niet meer als predikant werkzaam zijn in Montpellier. We danken voor zijn grote inzet voor de
kerk en zijn betrokkenheid bij ons werk hier in Frankrijk.
• Deze maand willen we in het bijzonder danken voor alle bij ons werk betrokken gemeenten in Nederland.
Met enthousiasme en grote inzet worden diverse acties georganiseerd om de zendingsbetrokkenheid in
de lokale gemeenten te stimuleren en ons werk zichtbaar te maken. We danken voor de grote
betrokkenheid van zendingscommissies, TFC’s en andere gemeenteleden.
Gebedspunten:
• De 2-daagse synode van de UNEPREF vindt jaarlijks plaats rond Hemelvaartsdag. Na enkele jaren online
komen we dit jaar voor het eerst op 26 en 27 mei weer fysiek samen in Alès. Aansluitend is er op zaterdag
en zondag de jaarlijkse conventie in Gagnières voor alle gemeenteleden van de UNEPREF. Mooie dagen
van ontmoeting waar ook de diverse zendingsorganisaties welkom zijn. We bidden om gezegende dagen.
• Het weekend van DV 21 mei zal ds. Klaas van Meijeren namens de IZB (Focus) een bezoek brengen aan
onze regio en op zondag in de kerkdienst in Ganges aanwezig zijn. Hij is aanspreekpunt bij de IZB voor
Focus- buitenland. We hopen hem (samen met zijn vrouw) een goed beeld te kunnen geven hoe het Focustraject in onze secteur en ook landelijk steeds meer een plek krijgt. Na de dienst zal er ruimte zijn voor
ontmoeting en gesprek. We zien uit naar hun komst en bidden om gezegende dagen.
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

