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Lieve familie en vrienden,
Langzamerhand zijn we weer aangekomen in de
donkere dagen voor Kerst. De lucht is grijs, het regent
zachtjes, de temperaturen zijn tot normale waarden
gezakt. Het weer is zo vochtig dat het gras sinds
veertien dagen nauwelijks droog geweest is. We
moeten het maaien dus maar even uitstellen. Tijd om u
de decemberbrief te schrijven.
Winter voor de Kerk,
lente voor het geloof
Sinds jaren vraagt Open
Doors aan de protestantse
kerken in Frankrijk om in
november een zondag te
wijden aan de verdrukte
kerk. Een dossier met
materialen,
klaar
voor
gebruik maar aan te
passen voor de eigen
situatie, is beschikbaar
voor kerken die daarvan
gebruik willen maken.
Dominique vond het een prima idee om zo afgelopen
zondag in de Evangelische gemeente van Montceaules-Mines stil te staan bij, en te bidden voor, onze
vervolgde broeders en zusters. Nu bleek dat een
mevrouw uit de gemeente hetzelfde initiatief had
genomen. Dat was fijn: zo hebben we het samen
gepresenteerd, zij voor de jeugdgroep en ik (Bram) de
rest van de dienst. Jammer dat de zaal niet voller was.
Normaal tellen we gemiddeld zo'n achttien
volwassenen en zeven jongeren; nu waren we in totaal
maar met z'n twintigen. Wel waren er drie onbekenden
en een echtpaar dat op zestig kilometer afstand woont.
Het thema was 'Winter voor de Kerk, lente voor het
geloof.' In de landen waar de verdrukking van de
christenen het hevigst is, groeit de Kerk. Niet alleen in
diepgang, maar het aantal gelovigen neemt ook toe.
Een beschamend, maar ook bemoedigend feit voor
ons in het Westen, waar christen-zijn je leven niet op
het spel zet.

Met Dominique, Zwitsers zendeling en leider van de
gemeente, heb ik afgesproken dat ik in december en
januari een dienst zal leiden. Daarna bekijken we hoe
we verder gaan.
Kerst met chansons
Zoals bijna ieder jaar is
er weer een concert
georganiseerd,
deze
keer rond Kerst. De bedoeling is het Evangelie
bekend te maken, en
dat is niet overbodig in
onze streek … De
gemeenteleden worden hierbij ingeschakeld voor het
plaatsen van affiches en folders, en natuurlijk om buren
en bekenden uit te nodigen. Het is belangrijk om voor
zo'n gelegenheid een neutrale zaal te gebruiken. De
eigen kerkzaal is te klein; bovendien krijg je
buitenkerkelijken
niet
gemakkelijk
over
de
'kerkdrempel'. Dit jaar komt Pierre Lachat o.a. z'n eigen
'chansons' zingen. Daarvoor is een zaal van een
sportcomplex in Montceau afgehuurd.
In juni schreef ik over de verplichte aanpassing van de
samenkomstruimte van de gemeente i.v.m. bezoekers
in een rolstoel. Na twee keer overleg met ambtenaren
en enkele wijzigingen is
het dossier aanvaard en
in september ingediend.
Nu wachten we dus op de
goedkeuring. Als die binnen is heeft de gemeente
twee jaar de tijd om de
werkzaamheden uit te
voeren.
Diensten leiden
De protestantse kerk van Le Creusot is sinds juli voor
een jaar lang zonder predikant. Voor hij vertrok naar
een andere post heeft Daniël Oh ons gevraagd om van

tijd tot tijd de zaterdagse diensten in Montceau-lesMines te leiden. We hebben toegezegd dat we eens in
de twee maanden een dienst zullen verzorgen. Het
gemeentebestuur van Montceau stelt een zaaltje
beschikbaar voor deze protestantse streekkerk (is te
vergelijken met de PKN in Nederland). Er komen maar
vijf of zes oudere dames voor wie het te moeilijk is om
's zondags naar de dienst in Le Creusot te gaan.
Sommigen worden voor de dienst opgehaald en na de
dienst weer thuisgebracht.
Burenbezoek
2015 komt met rasse schreden dichterbij: een goed
moment om een bezoekje te brengen aan onze buren.
In een dorp zijn dat er meer dan in de stad, waar je
dikwijls zelfs niet alle mensen van je flat kent, zeker
niet in de grote steden. Bovendien wonen hier erg veel
bejaarden; daar horen wijzelf trouwens ook bij ...! Vorig
jaar hebben we een flink aantal evangelisatiescheurkalenders aangeboden aan buren, en aan een
paar winkeliers waar we regelmatig komen.
Vivre Aujourd'hui, Vandaag leven, is de titel van deze
kalender. Het is een bescheiden middel om mensen in
contact te brengen met het Evangelie. Bepaald niet
modern of opzienbarend, maar naar we hopen
aangepast aan deze oudere mensen, die ondanks hun
katholieke achtergrond meestal maar bar weinig van
het goede nieuws van Jezus Christus kennen. Dit jaar
ga ik eerst vragen of ze het op prijs stellen om de
kalender weer te ontvangen.
Gisteren was ik (AnneMarie) bij een mevrouw (D)
die vijf jaar geleden door
een tragisch ongeluk in een
rolstoel terecht is gekomen.
Terwijl ze de hoge ramen
van hun oude huis van
buiten zeemde, is de ladder
waarop ze stond omgevallen: vreselijk ... Ze was
een erg actief iemand, en is
nu in alles van anderen
afhankelijk. Ze is in de
zestig, voor onze tijd niet echt oud. Gisteren was ze zo
ontmoedigd dat ze het niet meer zag zitten. Ze zei me
dat ze langzamerhand niet meer kon geloven 'dat er
iets is' (lees: dat er een God is). Het zou fijn zijn
wanneer u af en toe voor haar zou willen bidden om

nieuwe moed, kracht en troost en dat ze toch Gods
aanwezigheid mag ervaren. Uiteindelijk vindt ze het
goed dat ik haar de kalender weer breng. Ze glimlachte
toen ik wegging.
Onze huisarts heeft ook gebed nodig. Hij zei me een
keer dat hij niet in de opstanding van Jezus kon
geloven. Tijdens een consult kun je natuurlijk geen hele
gesprekken beginnen over geloofsvragen. God zelf kan
zijn denken en leven wel 'aanraken' en hem van zijn
rationalisme bevrijden. Dat zou geweldig zijn en daar
bidden we voor. Een collega van ons in Lyon is jaren
geleden in gesprek geraakt met de professor filosofie
van een van zijn dochters. Deze man die ongelovig
was, is uiteindelijk een overtuigd en actief christen
geworden. Hij houdt nu regelmatig openbare lezingen
waarin hij uitlegt waarom
er alle reden is om te
geloven dat het Christelijk
geloof de waarheid is. Dat
doet me denken aan de
bekering van C.S.Lewis en
de boeken die hij daarna
heeft geschreven. Zo roept
de Heer van hemel en
aarde in iedere periode
mensen die Hij heeft
voorbereid op bijzondere
taken, net als Paulus in
zijn tijd. Zo kan Hij ook
onze arts roepen …
Mooie herinneringen
Het was fijn de oktobermaand in Nederland door te
brengen - bovendien was het meestal mooi weer!
Omdat we in het oosten van het land verbleven,
hebben we enkele familieleden en vrienden in die
omgeving opgezocht, naast de familie in het westen.
Het heeft ons goedgedaan oude banden weer aan te
halen! Net zoals vroeger lukte het niet om ieder te
ontmoeten die we graag hadden willen zien, maar we
gingen huiswaarts vol mooie herinneringen.
We wensen u zijn Licht en Vrede, in het bijzonder in
deze maand december, en een gezegend 2015.
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