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U moet trouwens goed beseffen hoe laat het is.
Het is tijd om wakker te worden en op te staan.
Onze bevrijding is nu dichterbij dan toen we begonnen te geloven.
Romeinen 13:11

Lieve familie en vrienden,
Het is al weer zes
maanden geleden dat
u onze laatste brief
ontving. Wat vliegt de
tijd! Ik ben er nog
steeds niet toe
gekomen om zelfs
maar te beginnen aan
de (studie)boeken
waarvan de kaft me al
lang aanstaart …
Op Hervormingsdag
heb ik onze beide
appelbomen
omgezaagd. U hoeft
geen verband te
zoeken tussen de datum en het feit – dat kwam toevallig
zo uit. Maar de beslissing van het omzagen heeft me
toch wel even laten denken over de plaatsen in de Bijbel
waar er sprake is van zo'n radicaal besluit ...
Voor ons was de reden vooral dat we sinds twee jaar
geen appels van onze bomen hebben kunnen oogsten.
Bijna alle appels vielen af voor ze rijp waren en ze
waren zonder uitzondering wormstekig. Door snoeien
waren de bomen al in veel betere staat dan voorheen.
Dit laatste jaar heb ik bovendien veel tijd gestoken in de
strijd tegen parasieten, maar alles is tevergeefs
gebleken.

Jammer, want de hoogste boom gaf in de zomer een prettige
schaduw op de achtergevel van het huis.
Bovendien waren het in 2011 de enige bomen die konden
blijven staan zonder te hinderen bij de bouw. Als we over enige
tijd nieuwe bomen planten zullen we waarschijnlijk nauwelijks
meer kunnen genieten van de vruchten …

Gezondheid

Door een vernauwing van haar lumbaalkanaal loopt Anne Marie
steeds moeilijker. De neurochirurg die zij heeft geraadpleegd
was bereid haar te opereren, maar niet in de zomer. Ze wachtte
sindsdien op een datum voor de operatie in het ziekenhuis te
Lyon waar zij in 1981 al is geopereerd.
Omdat ze op 7 oktober thuis languit, voorover, gevallen is,
heeft ze een behoorlijk aantal kneuzingen opgelopen. Toen ze
na een week nog steeds veel pijn aan haar rechterarm had, is
er een röntgenfoto gemaakt. De oorzaak kwam aan het licht:
haar arm was op het niveau van de elleboog gebroken. Ze loopt
met haar arm in een draagband; ze is rechts, en daardoor
behoorlijk gehandicapt. Het gebeurde toen ik, Bram, een paar
dagen in Montbéliard was om onze
zoon Timothée te helpen bij
metselwerk. Gelukkig was Bram
junior beschikbaar om thuis in te
springen. Zo hoefde ik niet
halsoverkop naar huis. Jammer
genoeg moet de rugoperatie worden
uitgesteld totdat haar arm genezen is.

Hulp bij Timothée

Timothée en Marylène hebben twee jaar geleden een huis
gekocht. De vorige winter was erg nat, en op een kwade dag
ontdekten ze dat er een flinke plas water stond in het
onderhuis. Timo wilde daar juist z'n atelier inrichten. Goede
raad was duur, en bij gebrek aan middelen is hij zelf begonnen
de buitenmuur uit te graven tot de fundering.
Er bleek geen isolatie tegen het grondwater te zijn aangebracht.
Dank zij de hulp van vader, schoonvader en jongere krachten
uit hun gemeente is het zwaarste werk nu gedaan. Het onderste
deel van de muur is versterkt en geëgaliseerd. Nu kunnen ze de
lente rustig afwachten om het werk te voltooien.
Marylène is in september plotseling opgenomen in het
ziekenhuis met hevige buikpijn. Er werd een
alvleesklierontsteking vastgesteld. Ze is nog steeds niet goed in
orde en het onderzoek gaat nog door op het moment dat we
deze brief schrijven.

Rechten van een stateloze

In de Evangelische Gemeente van Montceau-les-Mines
hebben we ongeveer een jaar geleden twee
migrantenechtparen ontvangen, maar ze zijn niet afkomstig
uit Syrië of Irak.
Met Jeannot en Christine en hun kinderen, afkomstig uit
Ivoorkust of omgeving (is niet erg duidelijk), hebben we
niet veel contact gehad. Hun asielaanvraag is afgewezen,
maar omdat Christine in verwachting was, mochten ze in
Frankrijk blijven tot een paar maanden na de bevalling. Met
het andere gezin, Raffaele en Elena, en Valentina, hun
dochtertje van zeven, hebben we ons veel meer
beziggehouden.
Raffaele is in Italië geboren uit Macedonische ouders. Door
administratieve missers, en door het uiteenvallen van de
Joegoslavische staat, is hij door Italië stateloos verklaard.
Elena komt uit Moldavië en verbleef sinds haar 18e jaar in
Italië. Een jaar geleden kwamen ze naar Frankrijk omdat
een neef van Raffaele hem werk beloofd had, maar dat ging
uiteindelijk niet door. Toen hebben zij een
verblijfsvergunning in Frankrijk aangevraagd. Ze woonden
ondertussen vlakbij Montceau in een kleine gemeubileerde
woning. Leden uit de gemeente hebben hen op allerlei
manieren geholpen. In september kwam het antwoord op
hun aanvraag: geweigerd. Er werd hun een advocaat
toegewezen. Die heeft ze aangeraden eerst in Italië de
ondertussen verlopen verblijfsvergunning te gaan
vernieuwen. Volgens het laatste nieuws hebben ze nu
problemen op het gemeentehuis ter plaatse.
Verschillende gemeenteleden hadden geprobeerd uit te
zoeken wat de rechten zijn van een stateloze in de

Europese Unie. Anne Marie heeft zich daarvoor ook
ingespannen, maar ondertussen besloten Raffaele en Elena naar
Italië terug te keren om hun zaken daar te regelen. Aan het
eind van een zondagsdienst namen we afscheid van hen; er zijn
wel enkele tranen gelaten. Ze waren dankbaar voor alle hulp en
liefde die ze ervaren hadden.
Sinds het vertrek van Dominique heeft de gemeente nog steeds
geen andere pastor/predikant. David, de zendeling/stichter,
onderhoudt het contact per e-mail tijdens zijn afwezigheid van
juni tot december. Ik neem ongeveer één preek per maand voor
m'n rekening. Voor de groei van de gemeente (in alle opzichten)
zou het beter zijn dat deze situatie niet al te lang duurt …

De toekomst

We leven in een tijd van grote sociale en politieke spanningen,
op wereldniveau. Donald Trump is zojuist verkozen. Ook in
Frankrijk is er onder de bevolking sprake van afkeer van de
politieke leiders die al lang in het zadel zitten. De huidige
regering heeft problemen als werkloosheid, belastingdruk op de
middenklasse en administratieve rompslomp niet echt
aangepakt. Zal het tot een explosie komen?
De Europese Unie is in een kritieke situatie. Zal ze uiteenvallen,
of op een smallere basis zich versterken? De toekomst lijkt nog
meer onzeker dan voorheen.
Vijftig jaar geleden zei men al:”God heeft ons geen
gemakkelijke reis beloofd, maar wel een behouden aankomst”.
Dat lijkt een beetje gemakkelijk gezegd. Toch is het waar dat
vertrouwen in onze Heer de enige zekerheid is die ons niet
ontnomen kan worden.
Dat wensen we u dan ook toe voor het nieuwe jaar.
Gezegende Kerstdagen en een goed 2017!

Hartelijke groeten van Anne Marie en Bram.
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