
Voor alles…bestaat een geschikt moment. 
 
Al enige tijd zoeken we naar een oplossing 
om de capaciteit van ons kerkgebouw te 
vergroten. De kerkzaal is soms aan de 
krappe kant en biedt totaal geen gelegenheid 
om met elkaar te praten na de 
bijeenkomsten. Ook de zaaltjes voor de 
zondagschool zijn te klein en één groep komt 
samen in de keuken, waar tevens opslag is 
voor de voedselbank. Het wordt onderhand 
een onhoudbare situatie en erg moeilijk om 
nieuwe bezoekers in een aantrekkelijke 
accommodatie te kunnen verwelkomen. 
Vanwege bestemmingsplannen van de stad 
voor de wijk, krijgen we geen vergunning om 
uit te bouwen en onlangs is ons eveneens 
verboden op het terrein noodlokalen te 
plaatsen. 
 
Met de dreiging dat we over enkele jaren 
onteigend zullen worden, hebben we contact 
opgenomen met de burgermeester die ons 
alle hulp heeft toegezegd voor een 
oplossing. Ondertussen zijn we zelf ook gaan 
uitkijken naar een ander gebouw in de stad 
en hebben een mooie locatie gevonden met 
veel mogelijkheden. Een grotere kerkzaal, 
ruime hallen met meerdere bijzalen en op de 
eerste etage kantoorruimte die gemakkelijk 
om te bouwen is tot woonruimte van 150m². 

We zijn aan het rekenen gegaan om te zien 
of het financieel haalbaar is voor de 
gemeente. Na verschillende onderhandelin-
gen is de kerk bereid om deze stap te 
nemen, maar we wachten (op dit moment) 
nog toestemming af van de Baptisten 
Federatie die garant moet staan voor de 
lening. Dit zal tijdens het congres begin juni 
besloten worden. De makelaar werd een 
beetje zenuwachtig toen hij bemerkte dat de 
koop niet zo gemakkelijk gaat als er zoveel 
verschillende personen over moeten 
beslissen. Ook bidden we voor een goede 
prijs voor het huidige gebouw dat het 
gemeentebestuur moet opkopen. We 
brengen al deze dingen in gebed, 
vertrouwende dat de Heer al deze stappen 
gebruikt om zijn wil kenbaar te maken. 
 
Geestelijke groei 
Naast de materiële uitbreiding mogen we ook 
een geestelijke vooruitgang constateren. Het 
verlangen om meer ruimte te scheppen voor 
de kerk, is een gevolg van een verlangen dat 
meer mensen toegevoegd mogen worden 
aan de gemeente. De bidstonden worden 
beter bezocht en er is echt eenheid in het 
gebed voor de kerk en de stad. We hebben 
dit jaar drie vriendendiensten gehouden waar 
elke keer nieuwe mensen meegenomen 
werden. Sommigen kwamen uit 
belangstelling, maar ook enkelen die met 
geestelijke vragen zitten. Ook de Engelse 
diensten die we één keer per maand houden, 
worden goed bezocht door de vele Engelsen 
die zich in de provincie gevestigd hebben. 
Vaak hebben we goede gesprekken met 
mensen die soms in eerste instantie komen 
voor de sociale contacten. Een echtpaar dat 
jarenlang bij de Jehovagetuigen geweest is, 
komt nu ook regelmatig in de 
ochtenddiensten en ontdekt een nieuwe 
relatie met God. Op 5 juni hebben we een 
doopdienst gehad voor drie jonge vrouwen 
die onlangs tot geloof gekomen zijn. Alle drie 
hebben ongelovige echtgenoten en we 
bidden dat hun getuigenis een aanleiding zal 
zijn dat ook zij God zullen zoeken. We 
vragen in het bijzonder gebed voor één van 
de dopelingen, Jessica, die deze zomer zal 
verhuizen en een nieuwe gemeente zal 
moeten zoeken om verder te groeien in de 
Heer. 
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De kerk in Limoges  
groeit uit haar jasje. 

Lieve familie en vrienden,  

MCE-stand tijdens baptistencongres  



Fransen zoeken naar succes in het leven en zekerheid 
voor de toekomst, wat zich uit in materialisme en 

egoïsme, gedreven door angst. Wij hopen dat ze vrede 
zullen vinden in een op Jezus gericht leven. 

We hopen samen met een aantal 
jongeren van de kerk van Limoges 
hieraan deel te nemen. In de zomer 
zullen we tevens Alexia, onze Franse 
ECM-zendelinge, in Roemenië 
opzoeken en samen met het team in 
Timisoara een trainingsdag houden. 
Het is een hele uitdaging om in een 
andere cultuur eensgezind Gods 
boodschap van liefde en hoop te 
mogen uitdragen.  
 
Groeiprocessen 
David is sinds kort betrokken bij een 
werkgroep van de Baptisten Federatie 
om conflictsituaties te voorkomen en 
te helpen in het zoeken van 
oplossingen. Zoals overal bemerken 
we ook in Frankrijk dat persoonlijke 
relaties en misverstanden vaak in de 
weg staan om gezamenlijk aan Gods 
gemeente te bouwen. Kerken kunnen 
een beroep doen op deze werkgroep 
om hulp te krijgen bij het oplossen 
van onenigheid en het herstellen van 
scheefgegroeide relaties. Ook wordt 
er onderwijs gegeven in de kerken die 
hierom vragen, hoe conflicten te 
voorkomen. Deze werkgroep bestaat 
uit christelijke professionele helpers 
en pastorale leiders die vakkundige 
en geestelijke hulp kunnen bieden.  
 
Zondag 15 mei was een bijzondere 
dag. In de kerk van Limoges hadden 
we een speciale tijd van vasten en 
gebed, gevolgd door een 
ledenvergadering van de kerk om te 
besluiten over de aankoop van een 
nieuw gebouw. Diezelfde dag deed 
onze zoon Rémi mee aan een 
internationaal pianoconcours in Parijs. 
Zodoende hebben we onze aandacht 
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Nieuw kerkgebouw voor Limoges? 

Alexia met Roemeense tweeling 

Rémi tijdens pianoconcours 

moeten verdelen, David bleef in 
Limoges en Magda ging naar Parijs. 
Maar in onze gedachten en gebeden 
waren we op beide plaatsen 
aanwezig. In Limoges werd het 
project met een grote meerderheid 
van stemmen aangenomen en Rémi 
eindigde bij de eerste tien!  
 
 
In het najaar zullen we twee weken 
naar Nederland komen voor een 
bezoek aan vrienden en gemeenten. 
Van 1 tot 9 oktober verblijven we in 
Rotterdam en van 10 tot 16 oktober in 
Assen. Mocht u belangstelling hebben 
om een presentatie bij te wonen of 
een avond te organiseren, dan kunt u 
contact opnemen met Boely 
Winkelman (0592 412813 of 
b.winkelman2@kpnplanet.nl). 
 
 
Gods zegen en de hartelijke groeten 
vanuit Limoges, 
 
 

David & Magda Lem 
 

Groei over de grenzen 
Daarnaast zijn we ook vaak op pad om ECM Frankrijk te vertegenwoordigen. In 
april hebben we een stand gehouden op het congres van France Mission in Parijs 
en in juni tijdens het Baptistencongres in Laval. De christenen in Frankrijk 
beginnen meer open te staan voor zending in de wereld en vooral ook in Europa. 
Het Europese zendingscongres Mission-Net dat eind van dit jaar in Duitsland 
gehouden wordt, is een goede gelegenheid om hier meer aandacht aan te geven.  
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