Bonjour

!

Wat een aandacht voor Frankrijk! Vanuit de hele
wereld krijgen wij berichten dat men bidt voor ons. Hartelijk
bedankt, want gebed hebben wij nodig om op de juiste wijze te
kunnen spreken. En blijf bidden voor openingen!
En openingen die krijgen wij. Prachtig. Want God doet mooie dingen in Tours. Hier is een
tipje van de “ijsberg”.
Pascal, een professor in communicatie, verklaarde voor de
zomervakantie nog: “Ik geloof maar ben nog niet bekeerd.”
Vervolgens in oktober kwam hij na de kerkdienst naar voren
en zei: “Marc, ik wil me openbaar bekeren. Het lijkt mij de
juiste wijze om te handelen.” De woordkeuze bracht een
inwendige glimlach. In het afgelopen jaar hebben we elkaar
een paar keer lang en diepgaand gesproken over God, relaties
en geloof. Op 7 december, tijdens de Adventsviering, getuigde Pascal publiekelijk van zijn
overtuiging dat Jezus niet alleen de Heer en de Redder is maar ook de zijne!
Matthieu, een jongen uit de gemeente, heeft tijdens de herfstvakantie meegedaan aan een
grote evangelisatieactie “Touraine, je t’aime!”. Zijn moeder had haar 17-jarige zoon
ingeschreven, een beetje tegen zijn wil in… De zondag na de actie vertelde hij hoe God
iedere dag hem zijn vragen beantwoorden, waardoor zijn geloof
versterkt werd.
Tijdens de kersttijd hadden we voor het eerst in onze geschiedenis
een kersttoneelstuk. Na het kerstfeest was een goûter (“middag
versnapering”) met allerlei spelletjes gepland. Twee nieuwe
gezinnen met kleine kinderen hadden dit allemaal prachtig bedacht
en ook een heel team bij elkaar getrommeld. Er werd ook gefolderd
in de wijk. Ruim twintig mensen van buitenaf kwamen en vonden
het moeilijk om weer weg te gaan na afloop… Een goed teken dus!
Wat een manier om het nieuwe jaar weer in te gaan! En dan de moorddadige aanslag in
Parijs. Het is nog te vroeg om te weten wat de werkelijke impact is, maar een heleboel
mensen voelen zich geraakt. Eén ding is duidelijk: mensen zijn de kluts kwijt. Zij zoeken
zekerheid en geluk in allerlei dingen maar niet bij Jezus, want Hem kennen ze eigenlijk
niet zo. Daarom is het zo belangrijk om op zoveel mogelijke plekken zichtbare
“illustraties van Gods genade” te hebben.
In Langeais (25km ten westen van Tours) zijn sinds
september wekelijkse kerkdiensten van start
gegaan. Een jong stel van onze kerk helpt het team
daar van tijd tot tijd. Een aardig aantal contacten zijn
gelegd. We zien uit naar hoe het werk daar vrucht
zal gaan dragen. Een eerste vrucht is dat een dakloze
een kamer toegewezen heeft gekregen door het
stadhuis als gevolg van het kerstmaal van de kerk!
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Tours, Loches, Langeais… en? Descartes! Een plaatsje zo’n 30 km ten
zuidwesten van Loches en zo’n 60 km onder Tours. Een team van
zeven mensen zal daar in 2016/2017 aan de slag gaan voor een jaar
als onderdeel van de opleiding voor gemeentenstichting. Waar zal
de volgende stap zijn? Richting het noorden?
Thuis gaan de dingen hun gangetje. Jan-Willem (11½) doet het goed
op “collège” en lijkt te genieten van de verschillende vakken, hoewel hij ook
erg houdt van lekker thuis spelen. Duits is een nieuwe ontdekking voor hem.
En
Engels is natuurlijk een makkie. Maar het meest houdt hij van aardrijkskunde
en geschiedenis. Daar is hij ook mee bezig als hij gewoon vrij is. Geef hem een atlas met
historische achtergronden en hij is de hele dag zoet… Jack (bijna 9) kijkt af en toe
verwonderd naar zijn grote broer die tekenen van veranderingen vertoont. Tja, waarom
kan Jan-Willem niet “gewoon” doen? Inmiddels maakt Jack goede vorderingen op de
gitaar. Dat is erg leuk en we zijn blij als we hem horen spelen. Lezen is voor hem een
favoriete activiteit geworden. De stripboek versie van de drie
musketiers werden onlangs verslonden.
Dit jaar doet Jody geen piano maar gaat wel door met het koor. Ieder
jaar biedt een nieuwe geestelijke uitdaging om de “geur van Christus”
te verbreiden. Momenteel zijn ze druk bezig om “Joy to the World” te
leren. Hoewel het bekend staat als een kerstlied is het eigenlijk om de
wederkomst van Jezus aan te kondigen. Verschillende vrouwen
hebben haar verteld hoe dit lied hun gedachten vult. Mogen de
woorden doordringen tot de harten!
De studie van Marc gaat gestaag door. Zelfstandig onderzoek doen is wel iets anders dan
vakken volgen. Uiteindelijk is de bedoeling om in kaart te brengen hoe men discipelschap
begrijpt en bedrijft om vervolgens mensen daarin nog verder te laten groeien. Dit vraagt
veel concentratie. Niet altijd gemakkelijk naast al de andere bezigheden, want hij wordt
meer en meer gevraagd om een bijdrage te leveren. Zo gaat hij één keer in de maand naar
Saintes (boven Bordeaux) om de gemeente daar te leiden.
In de komende maanden zal Marc een vijftal conferenties geven over
onze identiteit in Christus, opdat mensen in Zijn vrijheid zullen
wandelen, geworteld en gegrond in Zijn kleurrijke liefde. Wat een
prachtig vooruitzicht!
Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat we in Amerika het jawoord gaven en dat we begonnen met het opbouwen van onze
ondersteuning met het oog op Frankrijk. We zijn erg erkentelijk voor
de tiental kerken en de vele individuen/gezinnen die ons en de
bediening door de jaren heen zowel geestelijk als financieel hebben
gesteund. Hartelijk dank! (Mochten jullie andere mensen of kerken
kennen die daarbij betrokken zouden willen worden, laat het ons
dan weten.)
Moge onze God je/jullie vullen met zijn overvloeiende hoop en liefde,
zodat de wereld Christus zal mogen kennen!
Marc, Jody, Jan-Willem en Jack

