
 
Beste familie, vrienden, 

gemeenteleden en ande-

re betrokkenen,  

Een nieuwe nieuwsbrief 

in de nieuwe huisstijl van 

de GZB ! 

Er is de laatste maanden  

veel gebeurd. 

Dat het uitgezonden zijn 

ook  de moeilijke kant 

kent van het op afstand 

wonen, hebben we deze 

maand opnieuw ervaren 

toen de moeder van Flo-

rien ernstig ziek werd.  

Op korte termijn zijn we  

met de auto naar Neder-

land afgereisd om af-

scheid te kunnen nemen.  

 

We zijn dankbaar dat 

we nog een aantal da-

gen met elkaar hebben 

kunnen waken en de 

laatste momenten bij 

haar konden zijn. Hoe-

wel haar geest de laat-

ste jaren steeds meer in 

de schemering kwam 

hebben we haar overlij-

den als ingrijpend erva-

ren. We bidden onze 

God om troost voor on-

ze vader in  tijd die 

komt. Hartelijk dank 

voor alle betrokkenheid 

en ook voor de voorbe-

de in diverse gemeen-

ten. We weten ons hier-

door gedragen. 

De zomertijd breekt aan, 

ook voor de kerk. We 

wensen iedereen een  

tijd van bezinning en 

rust, op reis of thuis. We 

zien er naar uit velen 

van jullie in Frankrijk en 

ook in de diensten op 

zondag te ontmoeten. 

Een hartelijke groet van 

ons drieën . 

Kerkje Monoblet 

 

Nieuwsbrief van 

Hart voor Frankrijk 

PERSOONLIJK 

Juni 2022 NUMMER 6 

Uitwisseling met  

Nederland 

2 

Kerkdiensten in  

zomertijd 

2 

Focus-traject Frankrijk 3 

Ontmoeting met 

jongeren 

3 

Van de Thuisfrontcom-

missie 

4 

  

In dit nummer 



UITWISSELING MET NEDERLAND 

Deze maand is het twee jaar gele-
den dat we in Montpellier kwamen 
wonen. Ondanks de soms moeilijke 
start vanwege alle coronabeperkin-
gen was het toch mogelijk fijne con-
tacten met Nederland te hebben.  

Mooi was het ook om in het afgelo-
pen seizoen diverse jongeren hier 
kortere of langere tijd in onze regio 
te ontvangen en hen kennis te laten 
maken met de Franse gemeenten.  

- Denk aan Inge die in aansluiting 
op haar studie Franse Taal en Cul-
tuur ruim drie 
maanden studeer-
de aan de universi-
teit van Montpellier 
en via ons tijdelijke 
woonruimte vond 
middenin de stad. 
Vele zondagen ging 
ze met ons mee 

naar gemeenten in de Cevennen 
en was actief betrokken bij de 
gemeente van Montpellier. 

- En dan ook Tamar die tijdens 
haar middelbare schooltijd ruimte 
kreeg een aantal weken in de 
Franse context te kunnen verblij-
ven om de Franse taal verder te 
verdiepen. We  maakten een pro-
gramma in overleg met diverse 
gemeenten. Ze verbleef in Le  
Vigan en St. Mathieu-de-Tréviers, 
en was betrokken bij het kerkelijk 
leven. Zo werd ze ondergedom-
peld in de Franse leefgewoonten.  

- En niet te vergeten Rianne die 
10 maanden in Le Vigan verbleef, 
en de plaatselijke kleine gemeen-
te de helpende hand bood, de 
gemeentezang begeleidde en 
ondersteunend aanwezig was in 

de pastorie van ds. Regruto. Ook 
heeft ze een aantal keer Marleen 
gezelschap gehouden tijdens on-
ze afwezigheid.   

Het was fijn hen allemaal te heb-
ben leren kennen. Al deze jonge-
ren gaven bij terugkeer naar Ne-
derland aan dat de Franse kerk 
een speciaal plekje in hun hart 
had gekregen. Als je hier een 
poosje woont ga je van de men-
sen houden! Bedankt voor al    
jullie inzet en betrokkenheid! 

 

 

24 juli 2022  Le Vigan (30)  
Aanvang 10.30 uur  
Voorganger ds. G. Lustig (GZB) 
 
Église Réformée Évangélique   
11 rue du Maquis  
La Chapelle    
30120 Le Vigan  
 
31 juli 2022   Montpellier  (34)  
Aanvang 10.30 uur 
Voorganger ds. G. Lustig (GZB) 

 

Église Réformée Évangélique 

5 Rue des Augustins 

34000 Montpellier  

 
7 augustus 2022  Ganges (34)  
Aanvang 10.30 uur 
Voorganger ds. G. Lustig (GZB) 

 

Église Réformée Évangélique  

Grand Temple Protestant 

Plan de l'Ormeau 

34190 Ganges 

 
14  aug. St. Hippolyte-du-Fort 
Aanvang 10.00 uur 
Voorganger ds. G. Lustig (GZB) 

 

Église Réformée Évangélique 

Boulevarde des Remparts  

La Chapelle 

30170 Saint Hippolyte-du-Fort 

 

KERKDIENSTEN IN ZOMERTIJD  

* FR-NL diensten UNEPREF 
Tijdens de zomermaanden bent u 
op zondag weer van harte welkom 
in de diensten van de UNEPREF. 
In de hiernaast genoemde diensten 
zal een Frans-Nederlandse liturgie 
beschikbaar zijn en een Nederland-
se vertaling van de preek. Ook wor-
den er enkele liederen tweetalig 
gezongen. Zie ook www.kerkdiensten

-buitenland.nl  

* NL kerkdiensten Anduze 
Vanaf DV 17 juli zijn er 's avonds 
om 19.00 uur ook weer Neder-
landstalige kerkdiensten in de regio 
van Anduze. Deze diensten vinden 
evenals vorig jaar in de openlucht 
plaats in Centre Carrefour, Bétha-
nie. Er wordt in deze diensten ver-
binding gezocht met de Franse 
kerk. De collecte is bestemd voor 
de lokale Franse gemeente.  
Zie ook www.kerkdienstinanduze.nl   

 
  7 augustus  ds. G. Lustig (GZB)  
14 augustus  ds. G. Lustig (GZB)  
 

Centre Carrefour Béthanie 

1538 route du Mas Miger  

30140 Bagard 
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Lees ook artikelen over enkele ge-

meenten in de Waarheidsvriend via 

https://www.dropbox.com/sh/

dt9dr6lbevnyyl2/

http://www.kerkdienstinanduze.nl/


Bezoek IZB 

Eind mei bracht ds. Klaas van Meij-

eren samen met zijn vrouw na-

mens IZB/Focus een bezoek aan 

onze regio. Zondagmorgen waren 

we in de Focus-dienst in Ganges 

en maakten ze kennis met de inter-

actieve invulling. Er werd een groet 

overgebracht namens de IZB. Na 

afloop was er een gezellige maal-

tijd onder de bomen waarbij ook 

gemeenteleden uit andere ge-

meenten aanschoven. We deelden 

ervaringen over Focus in de ver-

schillende gemeenten in onze re-

gio en over de kerk in de Neder-

landse context. Het was een mooie 

ontmoeting en een wederzijdse 

bemoediging. 

Focus-reis Londen 

Van 13 t/m 16 juni een Inspireren-

de conferentie bijgewoond bij The 

London Institute for Contemparory 

Christianity (LICC), in 1982 opge-

richt door John Stott, in St. Peter’s 

Church. Een reis georganiseerd 

door IZB/Focus naar de bakermat 

van het Nederlandse (en nu ook 

Franse) Focustraject met een groep 

van 18 Nederlandse deelnemers en 

10 anderen uit Engeland en de VS.  

Het waren mooie dagen waarin we 

werden bemoedigd, geïnspireerd en 

uitgedaagd om na te denken over 

onze plek als christen in de samen-

leving. 95 % van onze tijd zijn we bij 

niet-kerkelijke activiteiten betrokken 

en een onderzoek onder christenen 

wijst uit dat 98 % daar niet echt over 

nadenkt of daar ‘tools’ voor krijgt 

aangereikt.    

Inspirerend was het schilderij van 

Marc Chagall. De Jakobsladder 

staat middenin het dagelijks leven, 

daar is Bethel (huis van God), daar 

worden we geroepen.  “God works 

through you whatever you do, where-

ver you are, whoever you are”.  

We brachten ook een bezoek aan 
St Martin in the Fields, de ‘City-
church’ van Samuel Wells, een 
kerk die bekendstaat om grote 
muzikaliteit maar ook haar een-
voudige werk onder daklozen,  
letterlijk onder één dak! Mooi om 
vanuit het gedachtengoed van  
Focus ook een lijn te zien naar  
het diaconaal omzien naar de an-
der. Dit proberen we in Frankrijk 
ook een plek te geven  door het 
stimuleren van diaconale pro-
jecten  in  de bij  Focus betrokken 
lokale gemeenten. 

We hadden een ontmoeting met 

ds. Robin Key en Kemi Bamgbo-

se, beiden Anglicaanse vertegen-

woordigers van de wereldwijde 

gebedsbeweging ‘Thy Kingdom 

Come’ (10 dagen van gebed tus-

sen Hemelvaart en Pinksteren) in 

meer dan 172 landen. 

 
Een bemoedigende reis, mooie 
mensen en een prachtige stad. 

FOCUS-TRAJECT FRANKRIJK 
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IN GESPREK MET JONGEREN 

Eén van de meest bekende christe-

lijke symbolen is het kruis, het teken 

van het geloof. Toch is het niet altijd 

eenvoudig de betekenis hiervan uit 

te leggen aan mensen die er niet 

mee vertrouwd zijn.  

We spraken erover met de jonge-

rengroep uit onze regio tijdens de 

maandelijkse Bijbelstudie.  

De vraag was: Wat betekent het 

kruis voor jou?  

Iedereen kon iets opschrijven en zo 

vormden zich rondom het kruis 

woorden die rechtstreeks uit het 
hart  kwamen.                              

Een groot deel van de jongeren uit 

de groep draagt altijd een kettinkje 

met een hugenotenkruis om aan te 

geven dat ze protestant zijn. Het 

kan zomaar op school of in de 

vriendenkring aanleiding zijn 

voor een gesprek.                  

Dat ene symbool, die ene stem 

in een seculiere omgeving… 

Laten we bidden dat anderen 

erdoor geraakt zullen worden. 



Colofon 

Ds. Geert en Florien Lustig zijn samen met hun dochter Marleen op       

12 januari 2020 door de GZB uitgezonden naar Frankrijk vanuit de 

Hervormde wijkgemeente Pniël (PKN) te Zeist.   

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 

Postbus 28 

3970 AA Driebergen 

0343-512444 

info@gzb.nl 

GZB 

en op zondag een dienst bij willen 

wonen? De tijden en plaatsen van de 

diensten waarin ds. Lustig hoopt voor 

te gaan, staan  in deze nieuwsbrief. 

Na het zomerreces komen wij met 

vernieuwde krachten bij u terug met 

een aantal mooie acties. Wij zijn al 

druk met de voorbereidingen voor 

deze acties. Eén actie kunnen wij u 

alvast verklappen. Zet deze datum 

alvast in uw agenda. D.V.  1 oktober 

hopen wij een concert te organiseren 

in de Oude Kerk in Zeist met o.a. het 

mannenkoor Con Forza. Van harte 

welkom! Binnenkort zal hierover na-

dere informatie worden gedeeld via 

de website: tfc.hartvoorfrankrijk.nl, de 

wijkbrief en andere sociale kanalen. 

Heeft u een vraag of idee voor ons? 

Wilt u de tweemaandelijkse gebeds-

brief ontvangen? Mail ons dan via 

tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com  

Hartelijke groet van de TFC,  

Martin, Dorine, Joost, Maarten,   

Yannick, Hilda en Anne-Marie 

In de voorgaande nieuwsbrief heb-

ben wij bericht als TFC druk bezig te 

zijn met nieuwe acties. Intussen zien 

we terug op twee geslaagde acties. 

De Moederdagactie leverde een 

prachtig aantal van 53 verkochte 

veldboeketten op. Bij de Hap en 

Trap fietste een mooi gevarieerd 

gezelschap mee en stelden ver-

scheidene gezinnen hun woning en/

of tuin open om een versnapering te 

kunnen nuttigen. Hartelijk dank voor 

uw bijdrage aan deze acties.  

De samenstelling van de TFC is ge-

wijzigd. Maarten heeft in verband 

met zijn verhuizing zijn stokje over-

gedragen aan Christian. Wij willen 

Maarten heel hartelijk bedanken 

voor al het werk dat hij voor de TFC 

heeft verzet en heten Christian har-

telijk welkom. 

Intussen is de zomer officieel aange-

broken en gaat de TFC even met 

reces. Een aantal van ons zal deze 

vakantie bij de familie Lustig langs 

gaan in de gemeente. Mocht u ook 

in Zuid-Frankrijk op vakantie gaan 

Bid voor…. 

 

 

Pasteur J.R. Stauffacher die 

afscheid nam als president 

van de UNEPREF en ook als 

predikant van Montpellier. Hij 

heeft veel voor ons betekend 

in de afgelopen jaren. We bid-

den om Gods zegen voor zijn 

nieuwe functie in de Franse 

Raad van Kerken (FPF).                                              

Que Dieu te bénisse! 

VAN DE THUISFRONTCOMMISSIE 

U kunt uw betrokkenheid óók tot 

uitdrukking brengen door een gift 

over te maken op bankrekening-

nummer:  

• 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!  

mailto:tfc.hartvoorfrankrijk@gmail.com

