Jeremia 29:7

Lieve allen,
Opnieuw aanslagen, nu in Brussel. Angst,
verbijstering, grote vraagstukken. Hoe te
reageren op deze dreiging, hoe gaan we
om met onze moslimburen, en met de
vluchtelingen? Sluiten we onze grenzen?
Hebben we hen lief? Zijn we in contact
met hen? Staan we op de bres voor hen
die
God
ons
toevertrouwt,
voor
gerechtigheid in ons land, onze stad of
streek? In mijn vorige nieuwsbrief, die ik
kort na de aanslagen in Parijs schreef,
staat de oproep van Saïd Oujibou: “Het
islamistische extremisme moet worden
bestreden in het gebed, de liefde en de
kracht van ons christelijke getuigenis.”
Laten dit geen loze woorden zijn in ons
leven… Who would dare to love ISIS ? Zie
www.youtube.com/watch?v=uSv4vBcFyvo.
Effecten rondom
Veel mensen die ik ken, zijn ongerust. Een
aantal verwacht dat het steeds erger wordt
en weet niet hoe zich op te stellen. Sombere
scenario's doen de ronde in de Hoge Vallei
en waarschijnlijk overal. Hoe laten we “het
Licht van de wereld” schijnen waar we
wonen, werken, contacten hebben?
Soms denk ik na over hoe het effectiever kan
dan in de vele één-op-één relaties die ik heb.
Vanuit Le Sarment willen we meer contacten
met moslims, waarvan er velen in
Carcassonne wonen. Er is regelmatig
onderwijs. In mei zullen we een 'cafécroissant' organiseren met een predikant die
van moslim christen is geworden. Goed om
meer kennis en begrip voor elkaar te
hebben, achtergronden te kennen, te weten
hoe te communiceren.
Parcours Alpha en vervolg
De Alphagroep is met een feestelijke maaltijd
afgerond. Twee mensen hebben de keuze
gemaakt Jezus te willen kennen en volgen.
Mooi om te zien hoe deze levende hoop
bevrijdend effect heeft op hun levens. En ja,
ook dat gaat stap voor stap, door samen op

te trekken. Het was een gaaf traject met
elkaar en ik kijk ernaar uit opnieuw een
dergelijke groep te kunnen starten,
waarschijnlijk na de zomer.
Beslissen hoe we verdergaan was niet zo
gemakkelijk. Degenen van de voormalige
huisgroep willen degelijke Bijbelstudie, maar
niet zelf meebouwen. Enkelen willen leren
hoe ze discipel kunnen zijn, een paar
anderen willen meer contact rond maaltijden,
spontaan met elkaar delen. Dus tot de zomer
wisselen we dat af: de ene week Bijbelstudie,
de andere week een avond met een maaltijd
die open is voor geïnteresseerden. Dat
betekent voor mij wekelijks voorbereidingen.
Ik trek tussendoor ook graag individueel op
met degenen die komen. Ik mis een
Alphateam, ofwel een team om dit werk
samen te dragen, maar steeds weer merk ik
dat God voorziet in waar ik tekortschiet.
Dankbaar te weten dat dit Zijn werk is...
Le Sarment
Zaterdag 12 maart, voor de officiële opening
van het zaaltje in Carcassonne, waren de
burgemeester en allerlei magistraten,
organisaties en verantwoordelijken van
andere kerken uitgenodigd. Michel heeft iets
van de 20-jarige geschiedenis van Le
Sarment verteld en ons doel uiteen gezet.
Dat we bidden voor de stad en de streek, dat
we willen bijdragen aan het welzijn van de
gemeenschap. Een vertegenwoordigster van
de burgemeester sprak, evenals iemand
vanuit het Conseil Général (departementsbestuur). De dame vanuit de gemeenteraad
was ontroerd: “Wij kunnen wetten maken en
orde handhaven, maar geen harten
aanraken zoals jullie, wat werkelijke
levensverandering tot gevolg heeft.” Later
begreep ik dat ook zij moslim was en later
christen is geworden. 's Middags was er
open huis voor de buurt, waarvoor 500
uitnodigingen waren verspreid. Er kwamen er
slechts enkelen, maar het was al met al een
waardevolle en blijde dag!
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'Recherchez le bien-être de la ville où
Je vous ai exilés et intercédez auprès
de l'Eternel en sa faveur, parce que
votre propre bien-être est lié au sien'

verlangt

Frankrijk

liefde

`Zo weinig mensen in deze streek kennen
God. Ik hoop dat ze God zullen leren kennen.
Niet alleen voor het eeuwige leven, maar ook
om vandaag met Hem te kunnen leven.`

Van de thuisfrontcommissie
We zijn dankbaar voor de goede berichten uit Zuid-Frankrijk, al blijft het voor Anke en de mensen om haar heen hard
werken op nog steeds kleine schaal. Maar voor God telt elk leven!
We zijn dankbaar dat Ankes achterban groeit. Na een sponsoractie begin dit jaar heeft een aantal nieuwe mensen
aangegeven Anke te willen ondersteunen, ook financieel. We bidden dat deze tendens zich voortzet, want het is nodig.
We zijn dankbaar voor de solide basis die Anke mag ervaren in de gemeente Le Sarment. Zij bieden haar het klankbord en
de veiligheid die wij als thuisfront vanuit Nederland niet dagelijks kunnen bieden.
We gaan door met gebed en steun voor het werk onder Fransen en Franse moslims in de Hoge Vallei. U ook?!
In Hem verbonden, Thuisfrontcommissie: Jan Otte, Hans Bonda en Janny Kops

In plaats van drie keer per maand, is
er nu elke zondag een dienst, waarin
ieder iets kan bijdragen.
Kinderen zijn er nauwelijks op dit
moment. Er wordt gewerkt aan een
doorstart van het jongerenwerk.

Onze vitrine in de kerkzaal - Joh 15:5

Uitnodigingen

Het dochtertje van één van onze
gemeenteleden, Noémie van twee
maanden, is overleden. Uiteraard
heeft dat ons diep geraakt. In eenvoud en met een open hart ondersteunen we de familie.
Nederland / Kroatië
Eind februari kon ik een week naar
Nederland komen voor de 80-jarige
verjaardag van mijn moeder. Wat
een cadeau om daarbij aanwezig te
kunnen zijn! Vanwege een kaakoperatie moest ik nog een weekje
extra blijven. Achteraf gezien is dit
een kostbare tijd geweest, waarin ik
wat meer tijd met mijn familie kon
doorbrengen. Ze hebben me verwend! Ik ben echt dankbaar met
deze tijd.
Begin april was de tweejaarlijkse
zendings-conferentie van ECM in
Umag, Croatië, fantastisch om
samen te komen vanuit heel Europa
voor opbouwend onderwijs en ontmoeting, samen na te denken en
delen. Wat een rijkdom bij elkaar!

Seder-maaltijd

maaltijd le Sarment

Josué
Begin dit jaar ben ik met enkele
anderen uit Le Sarment ingestapt in
de Franstalige opleiding Josué,
“dienaren in het Koninkrijk”. Het gaat
om leider zijn met “hoofd, hart en
handen”, dus samen het Woord
bestuderen en toepassen in ons
denken en onze visie ten aanzien
van onszelf, de kerk, de maatschappij, de geschapen wereld. Hoe
integreer ik dit in mijn leven en hoe
deel ik dit uit? Een prachtige studie
die tijd vraagt, maar ook meebouwt
aan een stevige basis onder mijn
werk. Positief is ook het concreet

meedenken door mijn coach in wat ik
uitwerk in de Hoge Vallei.
Dank en groet
Opnieuw wil ik iedereen hartelijk
danken voor de ondersteuning op
meerdere manieren. Weet dat ik dit
enorm waardeer, ook al reageer ik
niet meteen. Vaak merk ik dat jullie
gebeden worden verhoord!
Dat God ieder zal leiden en
beschermen en rijk zegenen om tot
zegen te zijn waar Hij ons plaatst.
Le Sarment zendt jullie warme,
broederlijke groeten.
Met hartelijke groet,
SHALOM aan allen
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