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

met dankzegging.” 
- Kolossenzen 4:2 - 

 

Geliefde broeders en zusters, 

 

We hopen dat u een fijne vakantietijd heeft gehad, ondanks mogelijke beperkingen. Dank dat u mee wilt 

bidden met de familie Lustig. Eind augustus/begin september waren ze een week in Nederland voor de 

bruiloft van hun zoon en schoondochter en de doop van hun kleinkind. Inmiddels zijn ze weer terug in 

Frankrijk waar ook het gemeenteleven weer op gang komt na de vakantieperiode. We geloven dat uw 
gebed deuren én harten in Frankrijk zal openen, zodat de mensen uit de UNEPREF- gemeenten 

persoonlijk toegerust mogen worden om het Evangelie uit te dragen naar de mensen om hen heen.  

 

Dankpunten:   

• We danken voor de mooie ontmoetingen met Nederlandse vakantiegangers die ondanks de 

coronacrisis deze zomer in Frankrijk waren. Tijdens de Nederlandse openluchtdiensten in Bethanie 

(bij Anduze) werd verbondenheid ervaren tussen de UNEPREF en de Nederlandse gemeenten.  

• We danken dat het gemeenteleven van de UNPREF-gemeenten weer voorzichtig gaat starten en dat 

er al een begin kan worden gemaakt met het Focus-traject in enkele gemeenten in de regio. 

• We danken voor de zegeningen in ons gezin in de afgelopen weken. Ook danken we  dat we 3 maanden 

langer in onze tijdelijke woning in Montpellier mogen blijven. 

 

Gebedspunten: 

• We bidden dat Frankrijk bewaard blijft voor een tweede coronagolf en dat de kwetsbare gemeenten 

de moed en veerkracht houden om verder te gaan in deze crisistijd. 

• We bidden dat de vertaalde materialen van Focus tot zegen mogen zijn in de Franse context, dat 

gemeenteleden mogen worden toegerust en dat harten zullen worden geopend voor het Evangelie. 

• Het is erg moeilijk een permanente woning te vinden in (en om) Montpellier. We bidden dat we voor 

half december een plek mogen vinden waar de komende jaren ons ‘thuis’ zullen hebben en niet meer 

‘uit de koffers’ hoeven te leven. 

 

Ons tijdelijk adres tot 15 december 2020: 

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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