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Beste mensen,
Een hartelijke groet vanuit Aix en Provence, waar de afgelopen tijd verschillende jongeren
èn ouderen belijdenis van hun geloof hebben gedaan! In heel Frankrijk zo’n paar duizend.
Gods Geest waait en raakt Franse harten aan. Een nieuwe generatie staat op, geeft hun
geloofscommitment en maakt die concreet! Dat belooft wat! Uit veel van hun getuigenissen
blijkt de impact van christelijke kampen en jongerenweekenden: beschikbare leiders en
de ruimte om je geloofsvragen bespreekbaar te maken. Dat onderstreept het belang van
goed jeugdwerk. Dat zending in Frankrijk er toe doet en vraagt om continuïteit blijkt wel uit
deze nieuwsbrief. Dank voor uw zendings-betrokkenheid de afgelopen periode! Gebed was
merkbaar en de post zichtbaar in m’n brievenbus!
Veel leesplezier toegewenst!

GZB Experience reis

Afgelopen zomer hebben ze elkaar voor het eerst ontmoet tijdens een GZB-Experience reis
die georganiseerd werd naar Le Mas d’Azil. Met hun enthousiasme, vrolijke lach, en door
hun bereidheid om de handen uit de mouwen te steken veroverden ze al snel de harten van
de inwoners van dit dorp. Daarnaast hebben de jongeren hun muzikale talent in kunnen
zetten. Een mooie groep jongeren die durven te staan voor wie ze zijn en wat ze geloven.
Bijzonder te zien hoe makkelijk ze zich voegen in de Franse cultuur, weten te anticiperen op
werken met de ‘Franse slag’ en zich dienstbaar opstellen. Op de uitnodiging of ze met Pasen
opnieuw wilden komen, hadden ze spontaan ‘ja’ geantwoord. Tickets werden geboekt en
voorbereidingen getroffen. De komst van deze jongeren gaf de vergrijsde gemeente van Le
Mas d’Azil de mogelijkheid om dit Paasweekend een ‘extra’ muzikale omlijsting te geven.
Deelnemer Ruth (20):
‘Dit weekend was heel
bijzonder en ontroerend.
Wij konden niet alleen de
kleine gemeente in Le Mas
d’Azil bemoedigen, maar zij
waren – en zijn – ook voor
ons een enorme inspiratie.
Hun gastvrijheid, hun liefde
voor en samenwerking
met de katholieken en hun
getuigenissen zal ik nooit
vergeten. Het is geweldig
om in God verbonden te zijn
met deze Franse broers en
zussen!’
Soms gaan veranderingsprocessen in de kerken waar ik werkzaam ben langzaam, ontbreken
soms letterlijk ‘extra handen’ en ‘kracht’ om zo’n gemeente daadwerkelijk een stap verder te
brengen. Met de inzet van jongerengroepen vanuit Nederland middels een werkvakantie, heb
ik gemerkt dat het me helpt om net dat zetje te kunnen geven in de gemeente wat nodig is.
Deze Experience groep heeft haar sporen getrokken. Niet alleen in de kerk en in het dorp,
maar vooral in de harten van gewone mensen! Kijken over de grens van je eigen cultuur,
verrijkt en kleurt je leven. Voor de Fransen een enorme bemoediging, voor de Nederlandse
jeugd een onvergetelijke ervaring.
Ben je 18+ en heb je zin om mee te gaan, zie: https://gzbexperience.nl/

M’n straatvriendje Alex

In Bordeaux weer even in m’n ‘oude buurt’ geweest en
mijn straatvriendje Alex opgezocht! Hij was blij verrast
met m’n onverwachte bezoek. Vreugde om elkaar weer
‘live’ te zien. Een stevige omhelzing volgde! Wat een
mooie gast is hij toch met z’n twaalf jaar! Ondanks de
700 km die ons scheidt, blijft de verbondenheid intens!
Hij vertelde honderduit en zat als het ware ‘vastgeplakt’
naast me op de bank. Helaas wacht hij nog steeds op een
plaatsingsplek in het speciaal onderwijs en zit hij hele
dagen thuis. Frustrerend voor deze dynamische jongen.
‘Harriette, wanneer neem je me weer mee naar een
activiteit?’ In september mag hij voor het eerst mee naar
het regionale tienerweekend en in oktober opnieuw mee
naar de kinderdag. Z’n ogen straalden! Afscheid nemen is
nooit leuk, maar met deze activiteiten in het perspectief
een stuk makkelijker. ‘A très vite!’, zeiden we samen in
koor. Gerichte investeringen in de enkeling doen er toe!

ECM Biennial
Eén keer in de twee jaar organiseert
ECM een internationale zendingstoerustings-conferentie. Dit jaar
werd deze Biennial georganiseerd
in Calpe (Spanje). Zo’n 400 collegazendingswerkers uit heel Europa waren
present. Fijn om 8 dagen lang te mogen
opademen in een prachtige omgeving,
bij te kunnen tanken, toegerust te
worden en betekenisvolle ontmoetingen
te hebben met ervaren Europese
zendingswerkers. Waardevol om samen
te eten, ervaringen te kunnen delen, van
elkaar te leren en elkaar te bemoedigen.
Inspirerend te horen en zien wat voor
mooie missionaire initiatieven in Europa
gebeuren op dit moment.

Bouge ta Ville Aix
In de meivakantie heb ik in Aix meegedaan aan ‘Bouge
ta ville.’ Een initiatief van de lokale kerken i.s.m.
Jeunesse pour Christ (Youth for Christ): drie dagen
lang sociale acties in de stad om de inwoners van Aix
Gods liefde te laten proeven en ontmoeten. Zo’n 140
volwassenen deden mee en een dertigtal jongeren
participeerden in het tienerkamp. Iedere morgen was
er een toerustingsmoment en ’s middags gingen we
op outreach. Zelf betrokken geweest bij de groep die
zwervers in de stad hebben opgezocht. Lopend door de
stad hebben we zwervers aangesproken en koffie, thee en
kleding uitgedeeld. De rauwe kant van de stad beter leren
kennen. Mooie, moedige mensen ontmoet die dankbaar
waren met liefde en aandacht. Geraakt door zwerver
Christophe die verrast was door onze ‘gratis’ aandacht
voor hem: ‘Schrikt mijn gezicht jullie niet af? Maak ik jullie
niet bang?’ Veel mensen lopen hem om die reden vaak
voorbij. Niets mis met z’n gezicht, en dat hebben we wel
een aantal keren herhaald. Er verscheen een glimlach op
z’n mooie gezicht. Een dankbare missie die middag. Vrede,
vreugde en liefde voor de stad was de gezamenlijke drager
van deze ‘Aix-ik-houd-van-je-week’.

Buren

Sinds begin van dit jaar zijn er weer nieuwe mensen in
mijn flat komen wonen. Mooie reden dus om de nieuwe
buren uit te nodigen en nader met hen kennis te maken.
Wat waren ze verrast toen ik bij hen aan de deur stond
met de ‘eet-uitnodiging’. Direct reageerden ze enthousiast:
’We komen hoor!’ Iedereen had wat lekkers bereid. En zo
zaten we met z’n dertienen aan tafel. Wat een voorrecht
en wat een gezelligheid. Waardevolle buren-vriendschapbruggen zijn geslagen. Wat woon ik toch in een bijzondere
flat vol mooie mensen! En wat is het eenvoudig om
vreugde en gezelligheid te zaaien in je ‘buurt’ door tijd vrij
te maken, de ander lief te hebben, daadwerkelijk te zien,
te horen en te ontmoeten!

Buurvrouw Yvonne
Op 22 april jl. werd de kerkdienst van Le Mas d’Azil,
een kerk waar ik regelmatig een ‘helpende hand’ biedt,
rechtstreeks uitgezonden op France 2. Wat een unieke
kans om het Goede nieuws te delen. Een volle kerk met
ruim 200 bezoekers. Mooi hoe jong en oud, katholiek,
protestant, atheïst aanwezig was in de dienst of via de
tv de dienst thuis gevolgd heeft. Het was hét gesprek
in het dorp! Buurvrouw Yvonne (93) woont tegenover
de pastorie in Le Mas d’Azil. Katholiek opgegroeid maar
de link met de kerk verloren. Die morgen zat ze met
een glimlach, trots in de kerk. Bijzonder mooi! Toen ik ‘s
middags even langs waaide met een stuk taart, zat ze te
puzzelen ‘in de deur’. Ze was vol lof over de dienst. ‘Alleen
één ding was jammer. Er zat een grote meneer voor me
die al m’n zicht ontnam.’ Dat gaf me een idee: Yvonne
met stok en al meegenomen naar de pastorie en samen
via internet nog een keer de dienst bekeken op de laptop.
Wat genoot ze! ‘Dankjewel! Ik moet even slikken. Deze
dienst raakt me. Zó mooi! En…ik zie mezelf ook zitten!’
Wat een voorrecht om met haar de dienst terug te kijken
en haar dankbaar èn met een lach op haar gezicht terug te
brengen!

Weekend EssenCiel Cevennes

Bericht van de ThuisFrontCommissie

Sinds een jaar draait het concept ‘jongerenweekend
EssenCiel’ nu in de regio Cevennes. De weekenden
voorzien in behoefte van ontmoeting en geloofstoerusting
voor de jongeren van 11-22 jaar. Zo’n weekend geeft een
lokale kerk de kans om als totale gemeente te oefenen
in gastvrijheid, actief te participeren en de 40 jongeren
een onvergetelijk weekend te bezorgen. De jongeren
leren zo een lokale gemeente beter kennen, krijgen
gelegenheid te groeien in hun geloof en de kans om
nieuwe vriendschappen te sluiten. Emma (12) is de enige
jongere in haar gemeente en was dus alleen gekomen!
Daar is moed voor nodig! Zeker als je ziet dat anderen
met hun jeugdgroep present zijn. In het begin stond het
huilen haar naderbij dan het lachen. Met zorg en extra
aandacht vond ze haar draai en was het mooi te zien dat
ze aan het eind van de eerste middag twee vriendinnetjes
had gevonden die net als haar aan sport doen en creatief
zijn. Mooi om Emma met een glimlach op haar gezicht en
omringd door twee vriendinnen te zien genieten van dit
jongerenweekend! Aan het eind van het weekend zei ze
enthousiast: ’Tot de volgende keer, hè!’

Harriëtte is al geruime tijd actief in Frankrijk om het
‘jongerenwerk’ in Frankrijk voor de protestantse kerk te
professionaliseren. Eerst meer lokaal gericht vanuit Bordeaux
maar de laatste 3 jaar voor de landelijke kerk vanuit Aixen-Provence. We zijn dankbaar te zien dat dit werk op
een bijzondere wijze bijdraagt aan de bouw van de Franse
protestantse kerk in een context waar kinderen en jongeren
vooral seculier onderwijs genieten, het aantal Fransen dat niet
gelooft ongekende proporties aanneemt en de Islam groeit.
Vanuit de Franse kerk is afgelopen jaar het verzoek gekomen
om het werk van Harriette nog 3 jaar te continueren. De GZB
en de Algemene Kerkenraad Gouda hebben op dit verzoek
positief gereageerd en daar zijn zowel Harriette als de TFC erg
blij mee. De financiering van Harriette haar werkzaamheden
is in haar 1e termijn gebeurd op basis van een legaat van de
GZB, voor de continuering van haar werkzaamheden zal echter
ook een beroep gedaan worden op de Goudse gemeente en
diverse ‘deelgenoten’ gemeenten. Als u het werk van Harriette
een warm hart toedraagt of (blijvend) wilt ondersteunen dan
kunt u dit doen door een gift over te maken op het nieuwe
rekeningnummer van de TFC elders in deze nieuwsbrief. Naast
uw financiële bijdrage zouden wij u vooral willen vragen om
Harriette, het werk dat zij in Frankrijk doet, in uw gebed een
ruime plaats te geven. Que Dieu vous bénisse!
Louis Rustenhoven - voorzitter TFC

Bezoek Franse kerkdienst deze zomer

Tot slot

Tijdens uw vakantie in Frankrijk bent u op zondag van
harte welkom in de protestantse kerken. Laat de taal geen
barrière zijn en bemoedig de Franse christenen met uw
aanwezigheid. Dat zal zeker gewaardeerd worden en u een
unieke ervaring opleveren! Zie voor kerkdiensten:
https://eglisedansmaville.com/

‘En avant pour transmettre’ (vooruit om door te geven) was het thema
van de Unepref synode die eind mei in Ganges plaats vond. De Unepref
kerk ging daarmee een gedurfd gesprek aan over geloofsoverdracht,
in het bijzonder die van de jeugd. Gedurfd, omdat uit een recent Frans
onderzoek blijkt dat slechts 4% van de ouders geloofsoverdracht nog
belangrijk acht. De religieuze waarden zijn niet meer een prioriteit in de
Franse opvoeding, wat de noodzaak onderstreept voor de kerk om de
Boodschap van het Evangelie door te geven. Temeer omdat de roeping
van de kerk is en blijft, dat alle mensen, die willen, het Evangelie kunnen
horen en toepassen in hun leven. En daarbij de jeugd de plek geeft die
hen toebehoort. Concreet werd dit tijdens de synode zichtbaar in jongere
Nicolas Fines (25) die tijdens de synode kerkdienst (s)preektijd kreeg.

Danken voor:
→

→ De jongeren en volwassenen die de afgelopen
Pinksterperiode in Frankrijk hun geloof openlijk hebben
beleden. Gods Geest zet Franse harten in beweging.
→ Het project ‘Bouge ta ville’ dat de kerken in Aix heeft
doen samenwerken, onderlinge éénheid is bevorderd en
heeft een gezamenlijke positief-aanwezigheids- impact
in de stad achtergelaten.
→ Nieuwe contacten in de flat en voor de bestaande
vriendschappelijke buren contacten. Ik weet me
omringd met hartelijke buren.

Een hoogtepunt van de synode was de presentatie van de herziene
versie van het catechese-leerplan voor jong en oud. Een mooi,
concreet handvat m.b.t. geloofsoverdracht. Samen met jeugdwerk
collega Joël Landes keek ik terug op de eerste drie jaar van onze taak
als jeugdwerkadviseur. De kerkbezoeken, de trainingsmomenten
en jongerenontmoetingen hebben de volgende behoeften duidelijk
gemaakt: pastorale zorg voor jongeren, het implementeren van het
catechese-leerplan, de vraag naar concreet jeugdwerkmateriaal en
discipelschap-vorming voor 18-25 jarigen. We zijn dankbaar dat de
Unepref en GZB deze taak voor een nieuwe periode van drie jaar hebben
verlengd zodat we verder kunnen bouwen aan sterk jeugdwerk voor de
Franse jeugd: omzien naar hen die niet gezien worden en (nog) geen plek
hebben. Het leven delen en jongeren op een nieuwe manier verbinden
met God. Hen zien-liefhebben-waarderen en waardevolle, veilige
mensen om hen heen zetten op wie ze kunnen leunen en steunen; die
hen de kans bieden om dat geloof in God te ontdekken en eruit te leren
leven.
‘Het geloof doorgeven betekent voor mij dat m’n kinderen en
kleinkinderen God leren kennen voor hun dagelijkse leven. Die
geloofsoverdracht kan ik niet alleen. Ik heb de kerk daarbij nodig: levende
voorbeelden en passend onderwijs!’ Aan het woord is oma Géneviève.
Een gelovige vrouw en positief meelevend gemeentelid, die wekelijks
de kleinkinderen met enthousiasme naar de catechese brengt en iedere
eerste zondag van de maand hen meeneemt naar de kinderkerk. Zij is
een sprekend voorbeeld van ‘geloofstransmissie’ in de praktijk.

Bidden voor:
→ Alex (12), dat er een plaatsingsplek komt, zodat hij in
september naar school toe kan.
→ Gezondheid en meer zelfvertrouwen voor zwerver
Christophe die in Aix op straat leeft.
→ Voorbereiding en de komst van Nederlandse jongeren
naar Frankrijk deze zomer: de CGK Goes, PKN
Gorinchem en de GZB Experience reis.

Heeft een christen de ander dan iets extra’s te bieden? Jazeker! Als je in
God gelooft, Gods Geest in je woont, dan heb je meer in huis dan alleen
je eigen karaktereigenschappen; God verbindt Zijn prachtige, volmaakte
eigenschappen met jou. En dat is net wat een christen anders maakt dan
een niet-christen. Je leeft vanuit de kracht en het inzicht van Jezus. Je
leeft niet vanuit angst, maar vanuit z’n onvoorwaardelijke liefde, met het
perspectief dat je na je leven nog steeds bij Hem mag blijven. Als christen
heb je de ander wel degelijk een ‘plus’ te bieden: Hoop! En hoop doet
leven!
Doorgeven dus!
In verbondenheid,
Harriëtte Smit

COLOFON

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: NL75 FVLB 0226 6125 89 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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