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Lieve familie en vrienden,
Allereerst: we wensen jullie allemaal een gezegend
en gezond nieuwjaar!
Tegen de achtergrond van 2020, beheerst door het
coronavirus, is gezondheid een gelukwens geworden.
De ‘moderne mens’ heeft plotseling ontdekt dat zijn
allriskverzekering niet alle risico’s dekt, en dat zijn hele
bestaan ontwricht kan raken door een onzichtbare
kleinigheid. We hebben nog niet alles onder controle!

Fam. A. Markusse
1a, Impasse des Oiseaux
71320 Toulon-sur-Arroux
Frankrijk
Tel.: 0033 954416944

steeds gesloten, en bovendien alle restaurants, bars,
e.d. Alle privéfeesten blijven verboden en ‘s avonds
moet iedereen binnen zijn voor acht uur. Kerstavond
(24/12) en oudejaarsavond worden in Frankrijk al
eeuwenlang gevierd met een grote familiemaaltijd.
Er is nu sterk op aangedrongen om met niet meer
dan zes volwassenen aan tafel te gaan, zodat er
voldoende afstand kan worden gehouden. Kinderen
mogen er gelukkig ook bij blijven!
Bekeuringen
De politie heeft opdracht om bekeuringen uit te delen
wanneer de diverse regels niet worden gerespecteerd.
Bij een derde keer betaal je over de duizend euro’s,
en je riskeert zelfs in de gevangenis terecht te komen.
Dat dreigement lijkt misschien overdreven, maar
grote groepen jongelui hebben de laatste maanden
al diverse ‘wilde’ feesten gehouden. En afgelopen
zomer hebben massa’s mensen vakantie gevierd in
de vele Franse badplaatsen: volle stranden, geen
mondkapjes … alsof er niets meer aan de hand was.
Samenkomsten

Tot nu toe is het virus onze deur gepasseerd. Laatst
zag ik een buurman de heg in z’n tuin snoeien. Ik had
hem juist iets te vragen. Hij vertelde me dat hij en z’n
vrouw ziek waren geweest, en buren verderop ook. De
tweede golf is dus niet aan Toulon voorbijgegaan – we
zijn zelfs verplicht tot eind december in ons dorp op
straat een mondkapje te dragen.

Met ingang van Pinksteren heeft de Protestantse
gemeente van Le Creusot weer diensten gehouden,
niet in de kerk, maar in de zaal bij de pastorie, omdat
de coronavoorschriften daar gemakkelijk uitvoerbaar
waren. Sinds enkele jaren hield men iedere zomer
diensten in twee of drie talen, i.v.m. de aanwezige
vakantiegangers. In de praktijk was dat meestal in
het Frans en het Nederlands. Dit jaar kon men dat niet
meer organiseren, maar ik (Bram) heb wel een keer
vertaald. In de evangelische gemeente van Montceau
waren er weer diensten in september en oktober. Ook
daar heb ik een paar keer gepreekt. Of de planning
voor de komende maanden ook gerealiseerd kan
worden is nu heel onzeker geworden … Gelukkig
hebben we samenkomsten online.

Lockdown

Evangelie brengen

Vanaf eind oktober tot 15 december waren we opnieuw
in lockdown, hoewel minder radicaal dan dit voorjaar.
Het resultaat is dan ook niet zo gunstig als gehoopt
werd. Er was beloofd dat met Kerst iedereen weer bij
z’n naaste familie op bezoek mocht gaan. De regering
had er echter als voorwaarde aan verbonden dat het
aantal nieuwe coronagevallen en ziekenhuisopnamen
dan beneden bepaalde grenzen moest zijn gedaald.
Die waarden zijn lang niet bereikt. De meeste
beperkingen blijven voorlopig van kracht tot half
januari. Toneel, film en concertzalen blijven ook nog

Onze postbode biedt ieder jaar een kalender aan,
maar om niet noodzakelijke contacten te vermijden
heeft hij deze in de brievenbus gelegd met een
begeleidend briefje. We hebben zijn voorbeeld
gevolgd door het kerstnummer van een maandblad
bij de buren in de bus te doen, vergezeld door goede
wensen. Dit maandblad is het beste wat we kennen
om het Evangelie te brengen aan mensen die er niet
mee vertrouwd zijn – en dat zijn er meer dan 9 op
10. We bidden dat het zal aanspreken in deze tijden
van onzekerheid.

Corona

Aanslagen
Sinds 2015 zijn er in Frankrijk al 263 personen
omgekomen bij terroristische aanslagen. Dit najaar
is het proces begonnen n.a.v. die van januari 2015
in Parijs, o.a. op de redactie van ‘Charlie Hebdo’. In
bepaalde ‘gevoelige’ stadswijken waar de meerderheid
van de bewoners van mohammedaanse afkomst is,
heeft een deel zich onttrokken aan de wet van de
republiek en heeft eigen regels ingesteld, geïnspireerd
door de sharia. Er worden ook regelmatig aanslagen
gepleegd op de brandweer en politiepatrouilles.
Kortom, de orde moet nodig worden hersteld. Het is
niet vreemd dat er onder de bevolking ongerustheid
heerst over deze ontwikkeling.
Als reactie op deze situatie heeft de Franse regering
een wetsontwerp voorbereid dat het verlies aan
autoriteit moet tegengaan. De president, Emmanuel
Macron, heeft dit op 2 oktober bekendgemaakt. Twee
weken na deze toespraak werd in Conflans-SainteHonorine, ten noordwesten van Parijs, Samuel Paty,
leraar op een middelbare school, op gruwelijke wijze
vermoord, omdat hij in een les over vrije meningsuiting
spotprenten van de profeet Mohammed had getoond.
Nog twee weken later, op 29 oktober, werden op
dezelfde wijze drie mensen vermoord in een kerk
in Nice. We gaan er vanuit dat u dit allemaal in het
nieuws hebt gehoord.

vanuit het buitenland worden gefinancierd. Maar de
wet geldt natuurlijk voor iedereen … Evangelische
groepen en andere protestantse kerken vrezen
dat ze ook in moeilijkheden zullen komen, in het
bijzonder wanneer ze financiële steun van buiten
Frankrijk ontvangen.
Gebedspunt
De minister van binnenlandse zaken heeft contact
met alle georganiseerde religieuze groeperingen,
zo ook met de Protestantse Federatie en met de
Evangelische Alliantie (is in Frankrijk tien jaar geleden
opgegaan in de ‘CNEF’). Het overleg is dus gaande.
Wilt u meebidden dat de bemoeiingen van de staat, en
de nieuwe wet, geen belemmering gaan vormen voor
de verspreiding van het Goede Nieuws in Frankrijk?

Nieuwe wet
Door deze schokkende gebeurtenissen is de
nieuwe wet tegen het séparatisme (afscheiding
van een deel van de bevolking) in de volle
belangstelling gekomen. Al snel kwam er kritiek
van verschillende zijden. Daarom is de titel ervan
veranderd. Het wordt nu de ‘wet ter versterking van
de republikeinse principes’. Er was sprake van een
verplichting voor religieuze leiders de autoriteit van
de staat te erkennen boven de religieuze wetten.
Protestantse en evangelische groeperingen kwamen
in beroering. Dit wetsontwerp lijkt in tegenspraak
te zijn met de wet van 1905 die de scheiding van
kerk en staat heeft vastgelegd. Er wordt namelijk
een strengere controle van de financiën van kerken
en verenigingen vereist. De bedoeling hiervan is om
tegen te gaan dat radicale stromingen in de islam

Zegen en Vrede gewenst voor 2021, wat de toekomst
ook brengen mag. In vertrouwen op de Heer van de
schepping verbonden,
Anne-Marie en Bram
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