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

dankzegging.” 

- Kolossenzen 4:2 – 

 

Geliefde broeders en zusters, 

 

De zomertijd wordt door iedereen weer anders beleefd. De één ziet er naar uit even weg te kunnen terwijl een 

ander die mogelijkheid niet heeft en opziet tegen de stillere vakantieperiode. We bidden voor elkaar en vragen 

gebed voor de Franse kerk die het gebed zo hard nodig heeft. We danken voor uw/jouw betrokkenheid na het 

overlijden van de moeder van Florien eind mei.  Dat heeft ons gesterkt en bemoedigd, 

 

Dankpunten:  

• De maandelijkse Focus-zondagen in onze regio hebben in het afgelopen seizoen steeds meer een vaste 

plek hebben gekregen. Tijdens de evaluatie-momenten werd aangegeven dat de nabesprekingen als open 

en ook verdiepend worden ervaren. We danken voor de persoonlijke verbondenheid die is gegroeid met 

de gemeenten. We zien uit naar het komend seizoen en hopen dat het Focus-materiaal ook landelijk zijn 

weg zal vinden naar andere gemeenten van de UNEPREF.  

• We danken voor de diaconale initiatieven in de lokale gemeenten. In Le Vigan is een begin gemaakt met 

het project SAS, een Biblio Café bedoeld als een open plek van ontmoeting voor iedereen in het centrum 

van het dorp.  DV 24 juli zullen de statuten tijdens een Algemene Vergadering (AG) worden vastgesteld. 

Ook wordt een kernteam (voorzitter, secretaris, penningmeester) geïnstalleerd waarbij Florien de taak 

als penningmeester zal krijgen. Rekening houdend met de soms ingewikkelde Franse regelgeving gaan we 

stap voor stap verder in het komende seizoen. 

 

Gebedspunten: 

• We bidden voor de Open Kerk in de gemeente Ganges (Cevennen). Tijdens de zomermaanden is de kerk 

(Grand Temple) in juli en augustus elke week tijdens de markt op vrijdag geopend van 10.00 – 12.00 uur. 

We hopen op een laagdrempelige manier vele bezoekers in de kerk te kunnen begroeten. Bid  om 

gezegende ontmoetingen en gesprekken met inwoners van het dorp en andere belangstellenden. 

• Deze zomer hopen we vele Nederlandse gasten te kunnen begroeten in de Franstalige diensten van de 

UNEPREF en in de Nederlandstalige diensten in Anduze.  We bidden om gezegende ontmoetingen voor 
de Franse kerk. Zie voor meer info www.kerkdiensten-buitenland.nl   en www.kerkdienstinanduze.nl   
  

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 
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