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Fransen in de kerk
Een Franstalige preek in de Joriskerk, met
vertaling, dat komt niet vaak voor. De Franse
dominee Daniel Brugière en ouderling Florent
Cuvillier bezochten zondag 10 november de
Jorisgemeente. Ze wilden kennismaken met
ons en ervaren wat het Focustraject inhoudt.
In de Zuid-Franse gemeente St.
Hippolyte-du-Fort, gaat ds. Brugière voor in
de Christelijk-Evangelische gemeente.

ze een andere rol, terwijl ze juist het
verlangen ervaren om Jezus te belijden in hun
hele 'zijn?.

Evangelisatie, zending en missionair werk.
Wie denkt er dan niet eerst aan verre oorden
waar mensen nog nooit van Jezus gehoord
hebben? Mensen die dagelijks het oerwoud
intrekken om voedsel te verzamelen en een
harde strijd met de natuur voeren om te
overleven. Des te schokkender is het dan om
je te realiseren dat tegelijk met het warmer
worden van de aarde en de noordwaartse
trek van exotische planten en dieren, ook de
missionaire zendingsgebieden steeds meer
naar ons toekomen.

groep 30-50 jarigen.
Om het tij te keren willen ze graag starten met
het Focustraject. Ouderling Florent merkte op
dat ze veel ervaring met
evangelisatieprojecten hebben. Bijvoorbeeld
het organiseren van taalcursussen voor
asielzoekers. Maar dat ze tegelijkertijd moeite
ervaren om juist met elkaar en in hun directe
omgeving over Jezus te spreken. Terwijl het
kunnen delen van je geloof met
gelijkgestemden toch een eerste stap is naar
missionair werk.
Tijdens het gesprek na de dienst waarin
Jorisgangers hun ervaringen met Focus
konden delen met Daniel en Florent, kwamen
enkele suggesties naar voren om de band
tussen gemeenteleden te versterken. Een
idee om een WhatsApp groep te starten
waarin men elkaar gebedspunten toestuurt,
werd enthousiast ontvangen.

Frankrijk is toch het land van de grote
kathedralen? Helaas is Frankrijk tegelijk een
van de meest seculiere landen van Europa.
Zo vertelde ds. Daniel dat het heel moeilijk is
om in het dagelijkse leven uiting te geven aan
je christen-zijn. De scheiding tussen kerk en
staat is erg strikt in Frankrijk. Getuigen van
Jezus wordt niet op prijs gesteld. Christenen
voelen dan ook vaak dat ze hun leven moeten
opdelen in compartimenten: werk, thuis, op
de sportvereniging, in de kerk. Overal spelen

De denominatie waarvan de gemeente van
ds. Brugière deel uitmaakt, omvat ongeveer
40 Christelijk-Evangelische gemeentes. De
meeste daarvan zijn erg klein. De verwachting
is dat 30% van die gemeentes over 10 jaar
niet meer bestaat. Sommige gemeentes
bestaan alleen nog uit ouderen. Er zijn geen
jonge leden of kinderen meer in de kerk. In
de meeste gemeentes ontbreekt sowieso de

Het was fijn en bemoedigend om met
geloofsgenoten ervaringen te delen en elkaar
tot steun te zijn. Bijzonder ook dat zoveel
Jorisgangers de moeite namen om na afloop
van de dienst hun ervaringen te delen. We
verlangen ernaar om elkaar vaker te
ontmoeten. Zou er wellicht een uitwisseling op
gang kunnen komen? Een jongerenreis naar
Zuid-Frankrijk misschien?
Wordt vervolgd...

Kom, en neem iemand mee!
Pak je agen da en st r eep alles door
w at in de w eg st aat op 21 en 24
decem ber .
Zat er dag 21 decem ber houden we
Open Kerk. Bij sommigen onder ons is
echt sprake van een misverstand dat
Open Ker k iets saais is. Jammer, want
het is een mooi moment om nauwelijks
of niet-gelovigen in de Joris te
ontmoeten. Van 14.00 tot 17.00 uur
staan de deuren open. Kom ook. Bak
een cake of iets anders wat heeeeel
lekker is, en breng dat om 14.00 uur

even langs. Dan kunnen we gasten laten
proeven hoe bijzonder het is dat in het
eeuwenoude kerkgebouw elke zondag
een springlevende gemeente
samenkomt.
Direct na afloop van de Open Kerk start
om 17.00 uur de Lich t jest och t . Dat is
geen theologisch hoogstandje, maar
een uiterst laagdrempelige manier om
mede-Amersfoorters te laten zien dat
het Kerstfeest over de geboorte van
Jezus gaat.

Din sdag 24 decem ber is er in Filalethes
eerst een ker st f ilm voor de jeu gd,
daarna een m aalt ijd voor ieder een die
wil komen (zelf eten meenemen plus
een extra hapje voor deelnemers die
per ongeluk hun broodtrommel
vergeten.)
We eten langzaam, zodat we
aansluitend naar de Ker st n ach t dien st
kunnen gaan.

Agenda

