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Lieve familie en vrienden,
Al maandenlang leeft Frankrijk op het ritme van de
verkiezingscampagnes. Op het moment dat ik dit
schrijf is de vijfde campagne van start gegaan! Het
begon met twee voorrondes; eerst van de rechtse
partij, daarna van links. In mei de twee rondes voor
de presidentsverkiezing, en nu wordt de eerste ronde
van de parlementsverkiezing voorbereid.

Omwenteling

Omdat de uitslagen meestal anders waren dan werd
verwacht - ware verrassingen, positieve en negatieve
- zijn de opiniepeilers voorzichtig geworden. Zonder
te overdrijven kun je zeggen dat het politieke beeld
van Frankrijk een omwenteling ondergaat. Sinds wij
in het land wonen kenden we bijna niets anders dan
twee stromingen die beurtelings de regering
vormden: de conservatieven en de socialisten. Ieder
had z'n 'satellieten', maar de pogingen om een
gematigde middenpartij te laten groeien leverden niet
veel op. Nu Emmanuel Macron als president gekozen
is gaat dit, misschien, veranderen.

Nederlander-zijn opgeven; zover zijn we nog niet
gekomen. Radicale veranderingen ten opzichte van
de Europese Unie zoals die voorgesteld werden door
Marine Le Pen, raken ons echter direct. Wij zijn dus
meer dan geïnteresseerde toeschouwers van dit
politieke gebeuren.
Mijn laatste preek in de evangelische gemeente van
Montceau was naar aanleiding van deze spannende
politieke situatie. Welke houding namen Jezus en de
apostelen aan t.o.v. de overheid? Moeten we daarin
passief of actief zijn? Voor welke kandidaat moet je
kiezen?
U weet misschien dat er in Frankrijk geen
confessionele partijen bestaan. Een Franse christen
kan zich er niet van afmaken door op de partij van
'zijn richting' te stemmen. De Franse evangelische
beweging heeft een nuttig werk gedaan door
aandacht te schenken aan het thema politiek. Er zijn
een aantal goede artikelen geschreven, en ook open
brieven aan de evangelische christenen. Het zou
geweldig zijn wanneer deze de publieke opinie
bereikten … In ieder geval moedigen we u aan te
bidden voor Frankrijk en voor de Franse christenen.

In Gods hand

Meer dan toeschouwers

Voor de presidents- en parlementsverkiezingen
hebben wij in Frankrijk nog steeds geen stemrecht,
want daarvoor moet je Frans staatsburger zijn. Een
dubbele nationaliteit is in ons geval niet mogelijk. Ons

In januari heeft Anne Marie een tia gehad. Ze heeft
daarna tien dagen in het ziekenhuis gelegen voor een
aantal onderzoeken. Die ziekenhuisperiode heeft haar
niet bepaald goed gedaan. Ondertussen is ze nu weer
redelijk opgeknapt. Het lijkt erop dat ze er geen
blijvende gevolgen van over heeft gehouden, hoewel
de neuroloog in het bewuste ziekenhuis een diagnose
van epilepsie stelde, als gevolg van de tia. De
huisarts en wijzelf trekken deze diagnose sterk in
twijfel: er zijn geen andere verschijnselen. Daar zijn
we de Heer dankbaar voor. We durven weer
voorzichtig plannen te maken! Sinds haar hartinfarct
van 2011 is ze steeds onder controle en slikt ze de
nodige medicijnen. De huisarts wil toch nog een
controle-EEG laten maken. Hoe dan ook, we zijn in
Gods hand, en zijn Hem dankbaar dat we al 49 jaar
samen getrouwd mogen zijn.

Gebedsdagen

Midden februari
namen we deel aan
de gebedsdagen van
ECM in Frankrijk. Die
werden in Lyon
gehouden. Er was
deze keer als spreker
een Franse
gemeentestichter
uitgenodigd. Lorenzo
Monge werkt in de
omgeving van Parijs.
Zijn aanpak is in
sommige opzichten revolutionair te noemen. Zijn
gemeente trekt een bevolkingsgroep aan die door de
kerken zelden wordt bereikt: de middenklasse, ook
wat de leeftijd betreft. Z'n betoog was meer dan
interessant!

Thuis voelen

Nu we ruim vijf jaar in dit dorp wonen, kan ik zeggen
dat we ons hier thuis voelen. De contacten met de
buren zijn heel prettig. Maar we zouden graag meer
openheid voor het Evangelie vinden. Daarin lijkt niet
veel te zijn veranderd in onze naaste omgeving. Wilt
u a.u.b. bidden voor de mensen die in onze wijk
wonen?

ECM-Frankrijk

De jaarvergadering van ECM – Frankrijk (hier MCE) is
ook tijdens deze dagen gehouden. Op het ogenblik
ben ik nog voorzitter van de Franse vereniging, maar
we gaan op zoek naar een jonger persoon. Ook
moeten we een andere directeur vinden, want Magda
Lem wil volgend jaar deze functie overdragen. Het is
niet gemakkelijk hiervoor iemand anders te vinden.
Daarom vragen we u te bidden om wijsheid bij het
zoeken van nieuwe bestuursleden en een nieuwe
directeur.
ECM-Frankrijk heeft een jonge Française uitgezonden
naar Roemenië. Er is ook een Franse kandidaat in
opleiding. Hij wil zich inzetten voor gemeentestichting
in Frankrijk. Tijdens de vergadering hebben we
bovendien een ervaren zendingsechtpaar als leden
verwelkomd. Zij zijn vorig jaar begonnen met het
stichten van een gemeente ten zuidoosten van Parijs.
We zijn blij met deze ontwikkelingen van de zending
in Frankrijk. Het niet bereikte terrein blijft echter
enorm, vooral buiten de grote steden.

Afhankelijk

In deze brief vragen we verschillende keren uw
gebed. Er zouden nog meer punten zijn te noemen.
Hoe ouder we worden, hoe meer we beseffen dat er
zoveel afhangt van wat God realiseert of toelaat. We
zijn afhankelijk van Hem. Maar dat is ook het beste.
We wensen u de genade van onze Heer, en een
goede zomertijd toe!

Hartelijke groeten van Anne Marie en Bram.
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