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“Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u ertoe
bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht zou blijven,
opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft.”
- Johannes 15:16 Geliefde broeders en zusters,
Uw en jouw gebed en steun in welke vorm dan ook is een bemoediging voor de kleine en kwetsbare gemeenten
in Frankrijk en ook voor ons persoonlijk. Hartelijk dank hiervoor.
Dankpunten:
• Na ruim anderhalf jaar van beperkingen zijn we dankbaar voor de ontmoetingen die weer in verschillende
gemeenten kunnen plaats vinden. Mooie momenten rond de maaltijd op zondag met fijne gesprekken over
de preek aan de hand van de gespreksvragen.
• De jaren in Frankrijk zal Marleen ook een deel van het jaar bij onze kinderen in Nederland verblijven. Sinds
de zomer gaat ze regelmatig naar Nederland. We danken dat het zo goed met haar gaat en ze deze wisseling
heel ontspannen oppakt. Ook geniet ze erg van haar werk Bij Johannes is Zeist. We danken dat onze
kinderen de zorg voor haar liefdevol geven en op deze manier bijdragen aan ons werk hier.
Gebedspunten:
• Het Focus-traject is gericht op alle leeftijden in de gemeente. Hierdoor worden de generaties met elkaar
verbonden. We zijn dankbaar dat na lange tijd de jongerengroep uit verschillende gemeenten weer bij
elkaar kon komen. Eén keer per maand behandelen zij ook de Focus-Bijbelstudie, gericht op jongeren. We
bidden dat ze hierdoor gezegend zullen worden en ze elkaar vast mogen houden. Soms zijn ze één van de
weinige jongeren van hun gemeente.
• DV zaterdag 6 november vindt in Nîmes een seminar plaats voor alle kerkenraden en predikanten. Er zal
worden nagedacht over de vitaliteit van de gemeenten, over verlegenheid en verlangen. Wat zou een
Focus-traject kunnen betekenen? We bidden voor deze dag en hopen dat het werk ook zijn weg zal vinden
naar andere gemeenten.
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
Ook is er deze maand een nieuwsbrief verschenen van de familie Lustig. Deze kunt u via deze link lezen.
https://www.gzb.nl/userfiles/File/customfiles/lustigokt21_20211012144310.pdf
Namens de familie Lustig en de thuisfrontcommissie,
Yannick de Groot

