
 
 
Bonjour ! 
 
Vanmorgen toen ik de luiken opendeed, zag ik een prachtige witte indruk op de 
daken en de takken! Nee, geen sneeuw maar vorst. 

Sneeuw zien we bijna nooit ook al zien wij het heel graag. Nog een 
tien dagen geleden stonden Jack en ik nog in onze korte broek en T-
shirt buiten in het zonnetje (sommige planten staan weer prachtig in 
bloei!). We waren niet de enigen, maar met nog 20 anderen om te 
voetballen… Ja, het “mocht” weer. Tenminste, we hadden die 
vrijheid genomen, gewapend met onze “ausweis”, want we mogen 
niet naar buiten zonder het “papiertje”, de fameuze “attestation”. 
 
Sinds eind oktober zitten we namelijk weer in een lockdown die tot 
20 januari 21 zal moeten duren. Niet dat ik daar veel last van heb, 
want ik kan gewoon “vrijelijk” verplaatsten, ivm met mijn bediening, 
zolang ik mijn “papiertje” heb en het juiste hokje aankruis, zo niet 
€135 boete. De overheid heeft inmiddels de maatregels wat 
versoepeld en is ook weer op de vingers getikt door de Raad van 
Staten, omdat de kerken onrechtvaardig aan strengere maatregelen 
moesten voldoen. Dat is nu dus weer rechtgezet. 
 
Dat gezegd, gisteren was ik, via Zoom, in een nationale vergadering 
van de CNEF (de evangelische nationale raad van Frankrijk) samen 

zo’n 70 andere regionale vertegenwoordigers om een nieuw wetvoorstel te 
bespreken die de “republikeinse principes” wil versterken. De bedoeling van die wet 
is om de extreme islamitische invloeden te beperken, maar in naam van “gelijkheid” 
willen ze het op alle godsdiensten en kerken toepassen. Als het huidige voorstel wet 
zou worden, dan zal zij een beperking van godsdienstvrijheid inluiden, met onder 

andere een verscherpte controle op wat we eventueel zeggen 
over LBTG+. 
 
Ondanks de lockdown ben ik druk in de weer geweest met de 
tweede fase van de verbouwing. Gelukkig in de week voor 
de lockdown was het herfstvakantie en hebben 
verschillende mensen mij kunnen helpen met het afbreken van de oude muren. Ook Jan-
Willem (17) en Jack (14) hebben goed meegeholpen. In de weken daarna heb ik hulp 
gehad van een collega gemeentestichter die ook timmerman is. Maar er is nog veel te 

doen. We wachten nog op de binnendeuren en buitenramen. Eenmaal 
als die binnenkomen en geplaatst zijn, dan kan eindelijk de nieuwe vloer 
gelegd worden, maar nog niet in de grote zal want we zullen eerste het 
podium moeten veranderen. Nog een hele klus, want die is van beton 
en er is een kelder onder die bij iedere regenbui onder water loopt 
vanwege een bron… De verbouwing geeft mij ook de gelegenheid om 
nieuwe dingen te leren zoals WC’s instaleren, waterleiding aanleggen en 
tegelen. 
 
Omstandigheden veranderen constant, maar Gods liefde blijft. In 
deze roerige tijden blijven we doorgaan in het mooie werk van Jezus 

die nog steeds levens verandert. Hartelijk dank dus voor jullie 
medeleven en trouwe ondersteuning! 
 

Marc & Jody 
Jan-Willem en Jack 
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Om ons te bereiken: 
Jody: +33 6 5142 6556 / jody.vaneijden@ecmi.org 

Marc: +33 6 0524 1799 / marc.vaneijden@ecmi.org 

European Christian Mission International 
Om ons werk te ondersteunen, ga naar: 

 www.ecmnederland.nl/donatie 

Thanksgiving donderdag 26 november 

doopdienst 13 september 

Padvinders zingen voor Jezus 



 

oude keuken 

nieuwe keuken 

de jongens helpen met puin ruimen 

Jack verwijdert spijkers in de vloer Marc hakt het cementblock weg loodgieter onder de vloer 

Raphaël bouwt de nieuwe gang 

nieuwe muren voor grotere zalen 

licht stroomt door de crèche 

werk 
in 

uitvoering 
 
 

 
terwijl we 

doorgaan met 
het delen van 

het Goede 
Nieuws en het  
samen volgen 

van Jezus 
 


