
 

Beste familie, vrienden, 

gemeenteleden en andere 

betrokkenen,  

Het is deze maand alweer 

een jaar geleden dat we 

afscheid namen van Zeist. 

Na diverse persoonlijke 

mailings in de afgelopen 

maanden nu dan onze 

eerste rondzendbrief. 

We willen jullie om te be-

ginnen heel hartelijk dan-

ken voor de betrokken-

heid en het meeleven in 

welke vorm dan ook.  Alle 

kaarten, mails, appjes en 

soms ook attenties heb-

ben ons erg bemoedigd. 

Wat is er ook veel ge-

beurd.                                                      

We leven in een onwer-

kelijke wereld met aller-

lei beperkingen. In ons 

persoonlijk leven waren 

er mooie maar ook ver-

drietige momenten. We 

beleefden met vreugde 

de geboorte en de doop 

van ons eerste kleinkind 

Joël. Onze jongste zoon 

Geert Jan trouwde met 

Neeltje in twee etappes 

in coronatijd. Het verlies 

van moeder Lustig heeft 

ons erg veel gedaan. Zij 

was altijd de spil in het 

gezin. Met haar overlij-

den is ook het  ouderlijk 

huis voor ons weggeval-

len. 

We zijn dankbaar dat we 

nog langer in onze tijdelij-

ke woning kunnen blijven. 

Huisvesting is erg moeilijk 

in deze regio. We hopen 

snel een permanente wo-

ning te kunnen vinden 

waar we ons ‘thuis’ kun-

nen hebben en niet meer 

uit de koffers hoeven le-

ven.                             

Hoewel op afstand weten 

we ons sterk met u en jou 

verbonden. 

Een harte-

lijke groet 

van ons 

drieën!      

À Dieu! 
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UITGEZONDEN “Hoop over grenzen heen” 

“Als u tenminste in het geloof blijft, 

gefundeerd en vast, en u niet laat 

afbrengen van de hoop van het 

Evangelie, dat u gehoord hebt, dat 

gepredikt is in de hele schepping 

die onder de hemel is, waarvan ik, 

Paulus, een dienaar geworden 

ben.” (Kolossenzen 1:23) 

 

Met deze bijzondere tekst van on-

ze uitzending zijn we op weg ge-

gaan. Letterlijk over de grenzen 

van taal en cultuur. Wetend dat 

God het leven leidt en erbij is bij 

alles wat naar ons toekomt.       

We bidden dat Hij ons werk hier, in 

dit zo geseculariseerde land, zal 

zegenen. Dat Hij ons wil gebruiken 

in Zijn dienst. 

 

“In Frankrijk is het vaak ploegen  op   

harde grond” horen we regelmatig.  

Dat zal niet altijd makkelijk zijn. 

Het vraagt liefde, geduld en volhar-

ding. 

Eens te meer beseffen we hoe   

belangrijk een biddend thuisfront is. 

We vragen uw en jouw gebed, dat 

vele harten geopend mogen wor-

den voor het Evangelie . 

 

Hoe hadden we in januari kunnen 

vermoeden dat het leven er een paar 

maanden later zo anders uit zou zien. 

Na een totale lock-down in Parijs 

haalden we opgelucht adem toen de 

coronabeperkingen begin juni versoe-

peld werden en we konden afreizen 

naar het zuiden. Elk land heeft zijn 

eigen maatregelen.  Daar kwamen we 

achter toen we naar Nederland moes-

ten voor de bijzondere gebeurtenis-

sen in de familie.  

OPSTARTEN IN CORONATIJD 

(Frans kenteken) in technisch 

Frans, of de Montpellier-pas bij 

de Mairie (gemeentehuis). Elke 

dag is integreren in de Franse 

context. Hoe werkt alles? Hoe 

leven de mensen, wat zijn de 

gewoonten en hoe vieren ze de 

feestdagen? Wat vinden ze be-

langrijk en wat niet.                

Een Fransman is niet van de 

klok. Bij een afspraak moet je 

een marge houden van een 

kwartier. Tijd is van elastiek.   

Tijd is in ruime mate aanwezig in 

Frankrijk en dat heeft zijn char-

me. Ze nemen de tijd om te eten, 

om elkaar te ontmoeten. Veel bij-

eenkomsten vinden plaats met 

een repas (maaltijd).                  

Zo worden we langzaam onder-

gedompeld in de Franse cultuur. 

Meegenomen in het leven van 

elke dag. We houden van het 

land met zijn aardig-en eigenaar-

digheden.            

Bienvenue en France!            

Welkom in Frankrijk! 

TAAL en INTEGREREN 

“Integreren is meer dan taal al-

leen!“  Dat is waar, maar het spre-

ken van de taal is wel de basis 

van alles. Dat merken we zeker nu 

we een poosje wonen in Frankrijk. 

En je je verstaanbaar moeten ma-

ken in meer dan vakantie-Frans. 

Hoe zeg je dat nu? In de taal van 

het hart, in de geloofstaal. Als je 

dieper wilt spreken met anderen. 

Je loopt aan tegen de grenzen van 

de taal en ook tegen het feit dat 

veel Fransen geen woord over de 

grens spreken. En wat te denken 

van allerlei praktische zaken zoals 

het aanvragen van de Carte Grise 
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Op de Velomagg door  

Montpellier 

Uitzending op 12 januari 2020 

 

In Frankrijk kwam het openbare 

leven weer langzaam op gang. Er 

kwam mondkapjesplicht in veel 

grote steden, ook in Montpellier. 

Het kerkelijk leven ging weer voor-

zichtig van start. De gemeente 

kwam weer samen op de zondag 

en door de week. Ondanks de be-

perkingen zijn we dankbaar dat 

ook ons werk kon beginnen. De 

eerste tijd staat vooral in het teken 

van kennismaking en ontmoeting 

met de kerk. 

“Integreren is meer 

dan taal alleen!“  



moedigd ! Ook waren we drie keer 

aanwezig in de Nederlandstalige 

avonddiensten van Anduze. Dit keer 

gehouden in de openlucht bij het con-

ferentiecentrum in Bethanie. Dat gaf 

Contact en uitwisseling met Neder-

land is een andere belangrijke kant 

van ons werk. Met iedereen die op 

ons werk betrokken is. Door ‘corona’ 

loopt alles anders en is het moeilijk 

plannen maken. Toch waren er ge-

lukkig deze zomer nog heel wat    

Nederlanders met vakantie in onze 

regio. Velen vonden de weg naar de 

Franstalige morgendiensten met be-

hulp van Nederlandse vertalingen. In 

Montpellier zongen we Franse en 

Nederlandse liederen. Wat werd de 

Franse kerk hier enorm erdoor be-

een heel eigen sfeer. Het deed 

denken aan de Hugenoten in 

de tijd van vervolging, die (dan 

wel in het  geheim) hagepreken 

hielden.  Preken, zingen en 

bidden onder een open hemel.  

Er was ruimte voor ontmoeting                                               

We konden over het werk ver-

tellen en werden bemoedigd 

door de vele wederzijdse con-

tacten die er ontstonden. Be-

dankt dat jullie er waren. We 

hopen elkaar volgend jaar weer 

te zien!  

studies vertaald. Een Franse local 

vanuit de  UNEPREF leest met 

ons mee. Sluit het aan? Waar 

liggen de verschillen? Een voor-

beeld: Kennen ze in Frankrijk de 

uitdrukking ‘zondag-christen’ en 

ervaren ze ook onze 

‘verlegenheid’ in het getuige-zijn?  

Inmiddels hebben we verschillen-

de gemeenten bezocht op zon-

dag en door de week. Vertelden 

over wat ‘Focus  kan betekenen 

voor het gemeenteleven. We 

proeven verlangen om toegerust 

te worden. Om Christus meer te 

leren kennen en echt élke dag met 

Hem te leven. We zijn dankbaar deze 

stappen te kunnen zetten en zien uit 

naar het vervolg. 

Eén van de pijlers van het werk be-

treft een pilot van het Focustraject 

binnen  UNEPREF. Hoe vertaal je 

het Nederlandse materiaal (IZB)

naar de Franse context? Dat is een 

hele uitdaging. Niet alleen wat be-

treft de taal, maar ook inhoudelijk. 

Welke uitdrukkingen gebruik je? 

Wat is typisch cultureel bepaald? 

Hoe Nederlands denken we in onze 

kerk en denken ze in Frankrijk er 

ook zo over? Samen met een en-

thousiast vertaalteam van Franse 

docenten en studenten  uit Neder-

land zijn inmiddels de eerste Bijbel-

Tijdens de taalstudie was de ge-

meente in Massy onze eerste 

kennismaking met de UNEPREF. 

Een gemeente in een multicultu-

rele wijk van Parijs. We werden er 

open en hartelijk ontvangen en 

zagen in die kleine gemeenschap 

veel betrokkenheid op elkaar. In 

het zingen en bidden voelde je 

geloof, hoop én liefde en de pre-

ken waren op Christus gericht. 

Datzelfde ervaren we ook in de 

gemeenten in en rond Montpel-

lier. Als het mogelijk is, blijven  . 

KENNISMAKEN UNEPREF 

CONTACTEN MET NEDERLAND 

FOCUS-TRAJECT FRANKRIJK 
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Openluchtdienst Bethanie 

we na de dienst nog even napra-

ten. Er is veel ruimte voor ont-

moeting. Gemeenteleden staan 

biddend om elkaar heen. Bij het 

vinden van een baan, het ontvan-

gen van de identiteitspapieren 

van immigranten, ons zoeken 

naar een huis… We leren steeds 

meer hoe belangrijk het gebed is 

om afhankelijk te leven en groot 

te denken van God. We voelen 

ons erg welkom en komen steeds 

meer een beetje ‘thuis’.  

St. Martin de Londres 

St. Martin de Londres 



Colofon 

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 tot 15 december 2020: 

Fam. G. Lustig 

13 rue du Dr Louis Perrier 

34000 Montpellier 

FRANCE 

GZB 

 
 In elk geval was de bloe-

menactie met Moederdag 

een succes! Veel huizen 

werden opgefleurd met 

een prachtig veldboeket, 

wat in totaal  € 1.400,- 

opleverde voor Hart voor 

Frankrijk.  

 

 In het najaar kijken we 

naar mogelijkheden om 

een dienstenkrantje te 

lanceren en het houden 

van een (digitaal) con-

cert.  

 
Yannick stuurt als gebedscoör-
dinator maandelijks gebeds-
brieven rond.  
Ontvangt u deze nog niet en 
wilt u ook graag op deze ma-
nier meeleven?  
 
Stuur een mailtje naar 
tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com 
Op dit mailadres zijn we sowie-
so te bereiken voor vragen!  
 

Hoewel 2020 er ook voor de 

TFC heel anders heeft uitge-

zien dan verwacht, kunnen we 

toch met dank aan God nu al 

terugkijken op een positieve 

tussenstand.                         

Met dank aan de wijkgemeente 

Pniël, familie, vrienden, andere 

betrokkenen en een aantal 

Stichtingen kunnen we melden 

dat we voor 2020 aan toezeg-

gingen ruim €37.000 verwach-

ten. Dit is natuurlijk geweldig 

nieuws! We proberen als TFC 

alternatieven te vinden en ac-

ties te bedenken die passen in 

de huidige situatie.   

ZEIST—MONTPELLIER 

Pasteur JR 

Stauffacher 

(Montpellier): 

“Deze zomer 

hadden we ge-

legenheid de 

gemeente Zeist 

een keramie-

ken Hugeno-

tenkruis aan te bieden. We ontvin-

gen van hun kant een oude Bijbel en 

een prent van de Oude Kerk in Zeist. 

Wat een voorrecht om onze verbon-

denheid concreet te maken in dezelf-

de erfenis van leven en geloof in 

Christus de Ver-

losser, voorbij de 

barrières van taal 

en cultuur. Het 

krijgt een heel 

nieuwe dimensie 

in deze tijd van 

Covid.” 

VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE 

TFC Hart voor Frankrijk 

U kunt uw betrokkenheid óók tot 

uitdrukking brengen door een gift 

over te maken op bankrekening-

nummer:  

• TFC:  IBAN NL 14 FVLB 

0635 8061 50 ten name van 

Cvk Protestantse Gemeente 

Zeist inzake Hart voor Frank-

rijk Pniël, met vermelding van  

‘Gift Hart voor Frankrijk’  

• 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!  

 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

www.gzb.nl 
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