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Beste mensen,
Een hartelijke groet vanuit Aix en Provence! Een intensieve, maar zegenrijke zomer ligt achter
me. Mooi hoe Nederlandse jongeren zich vol passie en overgave hebben ingezet voor de
Franse kerk! Verbondenheid Nederland-Frankrijk is versterkt en de Franse kerken zijn enorm
geholpen door het vele werk wat er is verricht. Een werkvakantie is een pracht middel om te
oefenen in concreet getuige zijn en de Franse cultuur en kerk van binnenuit te leren kennen!
Wie weet brengt het u of jou op het idee om ook eens over de Franse grens te gaan en je
zomertijd en energie concreet te investeren in de Franse ander. Zegen is verzekerd! Dank voor
uw en jouw trouwe zendingsbetrokkenheid! Waardevol!

Contact Harriëtte

Alex eerste scholierenweekend

adres

‘Harriëtte, ik ga mee hoor! Papa is akkoord!’, een enthousiaste Alex hing aan de telefoon. Alex,
m’n straatvriendje uit Bordeaux die ondertussen twaalf jaren oud is en op het collège zit.
Jaren ging hij mee naar de kinderdag, maar nu was het tijd voor z’n eerste scholierenweekend.
Al vroeg stond hij klaar met z’n twee plastic zakken. De één gevuld met een slaapzak en de
ander met z’n kleren. ‘Mamie’ (oma) was blij dat hij er even op uit kon, omdat Alex’ vader
opnieuw in de gevangenis was beland. Gelukkig zorgt oma goed voor hem en mag hij bij haar
wonen zolang dat nodig is!
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Wat heeft Alex genoten van sport
en spel, het samen zijn waar
niet het recht van de sterkste
overheerst, nieuwe vrienden
maken, het mogen lezen van een
Bijbelvers tijdens de kerkdienst,
het samen zingen, het horen
bij een groep en samen plezier
beleven. Zo mooi om z’n ogen
te zien stralen dat weekend.
Even kon hij de zorgen van thuis
vergeten! En hebben we hem een
warm bad van aandacht en liefde
proberen te geven!
Samen met Alex was ik gelogeerd
bij een zendingsechtpaar waarvan
de man pastorale zorg verleent
in de gevangenis. Bijzonder mooi
dat we juist daar geplaatst waren.
Waardevol voor Alex te weten
dat z’n vader in de gevangenis
de mogelijkheid heeft om een
predikant te spreken. ‘God is dus
ook in de gevangenis!’, merkte
hij helder op! ‘Ja, God is overal!’
Een dikke knuffel volgde bij het
afscheid: ‘A très bientôt!,’ zeiden
we tegelijk!

→

GZB-Experience reis

‘Onvergetelijke ervaringen die je leven verrijken!’, staat
er op de GZB Experience website. Dat is zeker waarheid
geworden voor de 8 jongeren die afgelopen zomer in Le
Mas d’Azil zijn geweest! Een prachtige en enthousiaste
groep Hollandse gelovige jongelui die niet beroerd was
om de handen uit de mouwen te steken, contact wist
te maken met de Fransen, hun geloof op enthousiaste
wijze in praktijk weet te brengen, zich makkelijk weet aan
te passen, niet zeuren maar aanpakken en te allen tijde
bereid was om te dienen! De leeftijd 18-23 jaar blijft een
leeftijdsgroep die wil ontdekken, ervaren, ontmoeten
en delen. Perfect voor een Experience reis Frankrijk.
Ergens nog onbevangen en tegelijk volwassen in wie ze
zijn! Voor sommigen de eerste keer ver weg op vakantie
zonder ouders, maar voor allen een bewuste keuze: de
ander willen dienen, christenen over de grens ontmoeten,
bemoedigen en van hen leren. Voor de Franse kerken
van Le Mas d’Azil, Rieubach en Lézère een rijke zegen om
opnieuw een groep te mogen ontvangen. Niet alleen de
kerk keek uit naar hun komst, maar het hele dorp.
Charlotte (18): ‘De experience was een verrijking in m’n
leven. Ik heb God van dichtbij ervaren. God werkte groots
door kleine dingen heen.’ Haar leerzame Experiencelessen: ‘Wanneer je iets doet voor een ander krijg je
veel terug. Zingen heeft iets krachtigs. Het doet veel met
mensen en ook met jezelf. Zoek naar overeenkomsten in
het geloof en niet naar de verschillen.’
Voor mij als zendingswerker blijven de GZB-Experience
reizen een waardevol middel om de kerk van Nederland te
verbinden met de kerk van Frankrijk, jongeren een geloofwerk-en-leef-ervaringsplek te bieden die hun leven lang
mee gaat. Het ervaren dat je door je zijn en aanwezigheid
al van betekenis kunt zijn, was voor veel jongeren een
openbaring! En genieten hoe ze tijdens zo’n reis groeien in
wie ze zijn en mogen worden! Zo’n week optrekken met
positief gelovige jongeren is een cadeau. De gezamenlijke
bijbel-deel-momenten een mooie opsteker!

Op vrijdag groeit de kerk
Het is vrijdagavond en een gezellige drukte in de
protestantse pastorie van Le Mas d’Azil. In de keuken
wordt de laatste hand gelegd aan de maaltijd, de
barbecue wordt ontstoken en in het catechisatielokaal
wordt de tafel feestelijk gedekt. Ondertussen komen de
eerste bezoekers binnen. Ze worden hartelijk ontvangen
met een heerlijk aperitief in de tuin, dat gezien het warme
weer een welkome binnenkomer is. De Franse bises –
zoenen – worden uitgedeeld en iedereen is blij elkaar
weer te ontmoeten. De avond van pas jeune, pas vieux
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(niet jong, niet oud) is gestart! Deze avond voorziet in een
behoefte van ontmoeting, van samen zijn, van het leven
delen rondom een maaltijd. Waar je vragen vrijblijvend
mag stellen zonder dat je veroordeeld wordt. Het is een
moment van elkaar zien en je gehoord weten. Dat een
onvoorwaardelijk welkom belangrijk is, daar getuigt
David (48) van: “Ik ben atheïst, maar weet en voel me
hier welkom. De dominee praat met mij, net als met de
anderen. En ik mag de vragen die ik heb gewoon stellen.
Hier wordt niet over jou geoordeeld, je mag hier zijn wie je
bent.’ Mooi hoe deze vrijdagavonden deel geworden zijn
van hun maandplanning. Er wordt met elkaar meegeleefd,
ook buiten de avonden om. Er is het verlangen om God
te ontmoeten en iets van Hem te ontvangen daar in die
pastorie van Le Mas d’Azil. Tijdens deze avond ervoer ik
zelf dat in deze pastorie een nieuwe gemeenschap van
mensen groeit. De kerk krimpt op zondagmorgen, maar op
vrijdagavond groeit hij.

Afscheid buurman
M’n buren blijven een dankbaar goed! Regelmatig wordt
er samen gegeten, bieden we elkaar een helpende
hand, sporten we samen, passen we op elkaars huis bij
afwezigheid en proberen we zorg voor elkaar te dragen
waar mogelijk. Dat maakt het leven in onze flat tot prettig
samen wonen. Helaas gaan verhuizingen gewoon door
en heb ik na drie jaar afscheid moeten nemen van m’n
directe buurman Sadelah! Degene die me als eerste
hartelijk verwelkomde in m’n flat en een vertrouwde
en altijd behulpzame buur is geweest! Niet leuk dus om
hem gedag te moeten zeggen. Samen met de buren een
afscheidsborrel voor hem georganiseerd! Goed om dit
soort belangrijke momenten te markeren!

Met Hollandse hulp realiseren Franse
jongeren jeugdhonk

Na een jaar van voorbereiding was het bijzonder mooi
om de jeugd uit de CKG Goes afgelopen zomer in de
gemeente van La Grand’ Combe te ontvangen! Vijftien
enthousiastelingen met gouden ‘werk-handen’ en
gemotiveerde dienende harten. Samen met de Franse
jongeren hebben ze keihard gewerkt om een ruimte in
de kerk om te bouwen tot jeugdhonk: muren gestukt,
verlaagd plafond erin gelegd, lambrisering aangebracht,
aftimmering gedaan, behangen etc. Mooi hoe door het
samen klussen, samen eten, hsamen je geloof belijden
en samen eropuit, het ‘taalbarriere-ijs’ werd gebroken
en er een eenheid ontstond. Gert: ’Franse jongeren zijn
net als wij. Ondanks dat ze klein zijn, hebben ze een groot
geloof. Niet heel goed kunnen communiceren, maar toch
een mooi jeugdhonk in elkaar kunnen zetten.’ Elise: ‘We
hebben geleerd contact te leggen. Ook hebben we geleerd
hoe we moeten behangen! We hebben genoten!’’ Op de
eerste zondag waren ze getuige van de belijdenis van drie
Franse jongeren, van wie twee werden gedoopt in de
rivier. Gideon: ’De doopdienst was één van de bijzonderste
ervaringen van deze reis.’ En in het dankwoord van de
Franse jongeren: ’Zonder jullie aanwezigheid zouden we
nooit ons jeugdhonk kunnen realiseren.’

Gorinchem aan de slag in Montpellier
Mooi hoe afgelopen zomer deelgenotengemeente
Gorinchem met zo’n 20 jongeren zijn afgereisd naar het
Zuiden van Frankrijk om de Unepref gemeenten van
Montpellier en St Mathieu-De-Tréviers een concrete
helpende hand te bieden. Het kerkgebouw van St Mathieu
is ‘getransformeerd’ in een prachtige kapel met een
nieuw liturgisch centrum van grijs getint steigerhout,
gemaakt door één van de Nederlanders! Verder zijn
de ramen en deuren in de verf gezet en geniet de kerk
een prachtige pergola die het mogelijk maakt om o.a.
hun gemeentemaaltijden buiten te kunnen houden.
Naast het werken in de kerk, hebben ze ook op één van
onze kinderkampen een dagprogramma verzorgd met
uiteraard Hollandse spelletjes tot vreugde van de Franse
kinderen! Mooi hoe ook door deze reis de Franse kerk
dichterbij is gekomen en de Gorinchemse jeugd met hun
enthousiasme en inzet zegenrijke sporen heeft getrokken
in deze gemeenten! Een investering die het meer dan
waard is geweest! Wie weet ook een idee voor uw of jouw
gemeente om zo’n reis te realiseren en samen de Franse
kerk een warm hart onder de riem te steken! ‘k Zie er naar
uit om met u aan de Franse slag te kunnen gaan!

L’Assemblée du Désert
Onder de prachtige oude eiken en kastanjebomen in
de Zuid-Franse Cevennen vond op 2 september een
bijzondere protestantse bijeenkomst plaats: l’Assemblée
du Désert. Meer dan drieduizend man die psalmen zingen,
luisteren naar lezingen, getuige zijn van dopen en in lange
rijen staan om deel te nemen aan de avondmaalsviering het doet, samen met een stoet van predikanten in zwarte
toga’s bijna denken dat dit een protestants bedevaartsoord
is.
Al sinds 1911 ontmoeten de Franse protestanten elkaar
jaarlijks in de Cevennen, een bergketen in Zuid-Frankrijk.
In dat jaar werd in het gehucht Mas Soubeyran het Musée
du Désert geopend, een museum over de strijd van de
hugenoten. Bij de opening werd een Assemblee gehouden,
een vergadering, in de bossen achter het museum. Op
dezelfde manier als de hugenoten ooit in het geheim
samen kwamen, compleet met opklapbare kansel.
Deze dag is bedoeld om vervolgingen van de protestanten,
de geheime bijeenkomsten op eenzame en woeste
plaatsen, Au Désert, te gedenken. Tegelijkertijd is het

een feestelijke bijeenkomst waarop protestanten uit alle
windstreken elkaar ontmoeten.
Het thema van dit jaar was ‘Vrouwen van de woestijn’.
Daarbij werd met name aandacht gegeven aan Marie
Durand, die in de achttiende eeuw 38 jaar lang in de Tour
de Constance in Aigues-Mortes opgesloten heeft gezeten
vanwege haar protestantse geloof. Zij is het toonbeeld
geworden van de ‘woestijnperiode’: symbool van moed,
vreedzame weerstand en volharding.

Licht geeft uitzicht

Danken voor:
→

→ Alex (12) die een prachtig eerste scholierenweekend
heeft beleefd.
→ Drie jongeren van La Grand’Combe die afgelopen zomer
belijdenis hebben gedaan en van wie twee gedoopt zijn.
→ De enthousiaste Nederlandse jongelui die hun tijd,
liefde en energie afgelopen zomer hebben gegeven aan
diverse Franse kerken.
→ Het voorrecht Sadela drie jaar lang als trouwe en
gezellige buur naast me te hebben gehad.

Bidden voor:
→ Straatvriend Miké die opnieuw geconfronteerd is met
het verlies van z’n twee trouwe straatvrienden. Bidt
voor troost en bescherming.
→ De 35+ jeugd van de gemeente van Le Mas d’Azil. Dat de
avonden ‘niet oud- niet jong’, hen raak-baar maakt voor
Gods liefde en in beweging zet om hun geloof concreet
vorm te geven.
→ De vader van Alex die opnieuw in de gevangenis zit.

Pas was ik weer even terug in Bordeaux, de stad die me nog steeds
dierbaar is. Een bezoek onder de brug hoort daar uiteraard bij. Tot m’n
vreugde vond ik dit keer vriend Miké wèl onder de brug. Vanouds zomaar
weer een tijdje naast hem gezeten. Toen ik vroeg of Thierry nog zou
komen, keek hij me met verdriet in z’n ogen aan: ’Thierry is dood…en
Quivien is ook dood!’ Toen werd het even stil onder de brug…en vielen
er gezamenlijke tranen. Twee straatvrienden waren niet meer! Dat hakte
er wel in! Herinneringen kwamen boven. Thierry was degene die altijd
m’n fiets maakte, gezelligheid bracht onder de brug, trouw was in de
zorg voor anderen. Een beroerte en hartstilstand had een onverwachts
einde gemaakt aan z’n 47-jarige leven. Quivien was stiller, maar altijd
present. Hij had teveel gebruikt en z’n lijf trok het niet meer, 43 jaar!
Twee markante straatbikkels, die met het weinige wat ze hadden iets
moois van het leven probeerden te maken en die donkere brug wisten
te verlichten. Hun trouwe straat-vriendschap bewaar ik als waardevolle
schat in m’n hart! Hun lijden aan het leven is voorbij en de hemelse
heerlijkheid is hen deel geworden. Die hoop gaf hen houvast om het
leven ondanks de enorme rauwe kanten lief te hebben en te leven.
We gaan op weg naar Kerst, het feest van het Licht. Jezus’ geboorte
maakt Gods licht zichtbaar. En aan alle christenen van welke achtergrond
dan ook, de opdracht om dat Licht te delen met kwetsbare levens die
lijden, als die van een Thierry en een Quivien. Hen zien, liefhebben,
omarmen, verwelkomen en deelgenoot maken van dat Kerstlicht dat
liefde een gezicht geeft, ruimte en uitzicht biedt. ‘Geef licht!’, zingt Stef
Bos in z’n lied. Licht geeft een uitweg uit het donker en geeft mensen
weer moed en hoop!
Deze zomer verliep voor ons gezin anders dan we gehoopt hadden.
Dankbaar dat onze moeder eindelijk een nieuwe heup zou krijgen en van
pijn verlost zou worden. Hoewel de operatie goed was verlopen, kreeg
ze heel wat onvoorziene complicaties te verwerken, waardoor haar leven
voor een moment aan een zijden draadje kwam te hangen. Revalidatie
volgde. De operatie had echter veel van haar gevraagd, waardoor
herstel langer duurde dan verwacht en terug naar huis gaan niet meer
mogelijk bleek. Geen eenvoudig te accepteren route voor een sterke
en zelfstandige vrouw van 82 jaar. Ineens ervoer zij de afhankelijkheid
van de zorg van een ander. Een nieuwe fase voor haar waarbij afscheid
centraal staat. Hierdoor heb ik voor het eerst in m’n ‘uitzend-bestaan’
de consequentie gevoeld van het letterlijk en daardoor figuurlijk ook, op
afstand zitten en minder concreet als ik wel zou willen en kunnen helpen.
Dankbaar voor de trouwe-zorg-inzet van broers en zus de afgelopen
maanden, waardoor ik met een gerust gevoel m’n missie in Frankrijk
kon voortzetten. Ook hier ervaar ik letterlijk Gods voorzienigheid! Op dit
moment wachten we op een passende woonplek voor onze moeder en
zal door haar en de kinderen van ons gezin er afscheid genomen moeten
worden van ons ouderlijk huis. Voor een ieder van ons een stevig proces
van accepteren en loslaten. Dankbaar dat ik in januari op verlof kan!
Het goede vasthoudend lopen we dit proces in vertrouwen dat God zorgt
en voorziet! Dat helpt om over de omstandigheden heen te kijken en
Gods goede perspectief voor ogen te houden.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. (Taizé)

→ Voor verder herstel voor mijn moeder en het vinden van
geschikte woonruimte voor haar

COLOFON

In verbondenheid,
Harriëtte Smit

Harriëtte Smit is in februari 2011 door de GZB vanuit de Hervormde gemeente te Gouda uitgezonden naar Frankrijk. De GZB werkt graag mee aan de
verspreiding van deze nieuwsbrief. Hartelijk dank voor uw meeleven en gebed! U kunt uw betrokkenheid óók tot uitdrukking brengen door een gift over te
maken op IBAN: NL14 RABO 0373 7374 08 t.n.v. ‘Diaconie PKG’ o.v.v. ‘TFC Harriëtte Smit’. We zijn dankbaar voor uw onmisbare steun, zodat het werk kan
voortgaan en zelfs kan groeien.
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