aan de Vrienden van de Nederlandse Kerk Parijs

Welkom namens de voorzitter

1e jaargang – nr. 1 - 05/2021

door Cees van Nes

Geachte Donateur,
Zoals de Stichting Parijs Plus u eind december 2020 heeft laten weten, is zij na 23 jaar gestopt
met haar fondsenwerving voor onze Nederlandse Kerk in Parijs. In goed overleg zijn wij met
het bestuur overeengekomen, dat hun contacten met u aan onze kerk zijn overgedragen
en dat wij dit in eigen handen in eigen beheer gaan voortzetten.
Wij zijn het bestuur van Parijs Plus en het promotieteam veel dank verschuldigd.
Vandaar dat u nu van ons de eerste Contactbrief ontvangt.
Graag wil ik u als voorzitter van de Eglise Réformée Néerlandaise in Parijs van harte
bedanken voor uw jaarlijkse bijdragen ter ondersteuning van onze Gemeente.
Wij hopen dat u ons wilt blijven steunen met een gift zodat onze Kerk haar activiteiten kan
blijven voortzetten.
Onze kerk is sinds 1948 voor Nederlanders die hier voor lange of kortere tijd verblijven een
warme plek van ontmoeting en verbondenheid om rond het
Woord van de Levende samen te komen. We vormen een
kleine levende en hechte gemeente, die met haar predikante
Ruth van der Waall van alles onderneemt.
Ondanks Covid hebben we iedere zondag diensten, als het
niet in ons kerkgebouw kan, houden we "zoomdiensten" die
druk
bezocht
worden
(meer
informatie
op ernparis.fr). Overigens wordt de viering ook vanuit de kerk
uitgezonden zodat degenen die niet naar de kerk kunnen /
mogen komen, toch betrokken blijven.
Natuurlijk, als alles weer normaal wordt (en dat hopen we
allemaal) en u komt een weekendje naar Parijs, dan bent u van
harte WELKOM in onze dienst om 09.45 uur iedere zondag morgen.
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw steun en interesse in onze Nederlandse/Franse
gemeente.
Cees van NES

UITZICHT

door ds Ruth van der Waall

Iedere woensdag verschijnt er als podcast een 'Uitzicht' van mijn hand. Hiermee ben ik een
jaar geleden begonnen toen de pandemie uitbrak. Bedoeld als bemoediging en om het
contact met de gemeente te bewaren.
Inmiddels is er een boekje gemaakt van alle teksten en bijbehorende foto's. U heeft dit
toegezonden gekregen. Overigens is dit nog steeds te bestellen! We hebben
steeds opnieuw 'Uitzicht' nodig. Hieronder leest u een Uitzicht dat in februari jl. is verschenen.
Overigens kunt u op de facebook pagina van de Nederlandse Protestantse Kerk Parijs de
podcasts beluisteren.
door Rita de Cloe
Verboden oud te worden (Marc-Alain Ouaknin)
‘Een mens wordt niet als mens geboren, maar je wordt het’. Aldus een uitspraak van
Erasmus.
Daar zit wel wat in. Natuurlijk bedoelt Erasmus niet dat je een metamorfose ondergaat en
vervolgens als mens tevoorschijn komt. Vergelijk de ontwikkeling van rups tot vlinder. Nee,
door het leven, door te leven, wordt een mens ‘mens’.
Door het leven te leven, groeit een mens, en word je
gaandeweg wijzer, méér mens. Gelukkig wordt een mens niet
alleen wijs door schade en schande. Wijs worden heeft o.a. te
maken met het verwerven van inzicht. En daarvoor moet je
toch wel een tijdje op deze aardbol rondwandelen.
Gaandeweg gaat er, door de ene voet voor de andere te
zetten, een wereld voor je open.
En…...nog belangrijker: hierbij is het verboden oud te worden,
las ik in een boek van de frans-joodse filosoof Marc-Alain
Ouaknin. Je moet onderweg blijven. Klaar staan om in lijfelijke
en geestelijke zin verder te trekken. Verlangen naar het nieuwe,
zoals Abraham op weg ging. Oud en grijs wordt iedereen. Maar
de fysieke gesteldheid zegt niets over hoe je in het leven staat.
Daar is zelfs geen leeftijd voor.
Verboden oud te worden betekent in de woorden van Ouaknin: het is verboden op te
houden met jezelf te vernieuwen, om jezelf te verrassen en te volstaan met een antwoord
dat geen nieuwe vraag voortbrengt. Zo kan hout dus niet dor worden.

DITJES EN DATJES OVER FRANKRIJK

door Rita de Cloe

SAMEN, MET ELKAAR !!!
"Het is stil in Amsterdam, en ik wou dat ik eindelijk iemand tegen kwam" zong Ramses Shaffy
aan het eind van zijn liedje. Die stilte, die eenzaamheid en die behoefte om samen met
elkaar te zijn is inmiddels ons ook bekend geworden.
Het is ook stil in Parijs, gesloten cafe's, lege terrasjes. Geen "café croissant" meer. Zo'n lekker
heerlijk Frans croissantje. Een Frans croissantje? Wist u dat de croissantjes oorspronkelijk niet
uit Frankrijk komen maar uit Wenen?
Het gebeurde tijdens de oorlog in 1683. Wenen (Vienne, in het
Frans) werd aangevallen door het Turkse leger. De Turken
dachten slim te zijn door gedurende een nacht een tunnel te
graven om onder de stadsmuur te sluipen en in de vroege
morgen het Weense leger aan te vallen. Op zich heel goed
bedacht, maar..... bakkers zijn altijd heel vroeg op en gaan
soms al rond 4 uur aan de slag. En zo kwam het dat éen van de
bakkers zag wat er gebeurde. Zo snel hij kon rende hij naar het
Oostenrijkse leger om hen te waarschuwen. Zonder een minuut te verliezen viel het leger
de vijand aan. En zo verloren de Turken de oorlog. Op het slagveld, tussen de doden, lag
de Turkse rode vlag met daarop een ster en een wassende maan.
De overwinning werd groots gevierd. En de bakkers
bakten kleine wassende maandjes of te wel, “des
petites lunes croissantes”. In die tijd werd het nog van
brooddeeg gemaakt.
En zo werd “la lune
croissante” het bekende croissantje. Maar hoe zijn
de croissantjes dan in Frankrijk terecht gekomen? In
het jaar 1770 kwam Marie Antoinette d'Autriche (van
Oostenrijk) aan het hof van Frankrijk met al haar
Weense lekkernijen: les viennoiseries.
Pas later in 1920 werd het croissantje verbetert door Parijse bakkers en het van boter en
bladerdeeg gemaakt. Dus toch nog wel een beetje frans!
Het is nog stil in Parijs maar er komt weer een tijd dat de cafeetjes en terrasjes opengaan.
En we weer gewoon kunnen genieten van een "café croissant " maar dan wel,
SAMEN, MET ELKAAR !!!

Uit financieel oogpunt
Uw financiële steun aan Parijs Plus heeft bijgedragen aan het voortbestaan van onze kerk.
Wij hopen van harte dat wij nu ook rechtstreeks uw bijdrage mogen blijven ontvangen.
Hiermee geeft u te kennen dat u op afstand ons werk een warm hart toedraagt. De ERN is
inmiddels ANBI-gecertificeerd: uw giften kunnen dus in aanmerking komen voor
belastingaftrek. RSIN/Fiscaal: 826244385

Nederlandse bankrekening: IBAN NL18 INGB 0000 0520 76 – BIC: INGBNL2AXXX
Graag met vermelding van uw naam en adres.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze penningmeester Mevrouw Z.M.
Lammers giften.vvb.ern@gmail.com
Bij voorbaat onze dank voor uw onmisbare steun!

Contact per email of post?
De stichting Parijs Plus heeft uw contactgegevens aan de ERN overgedragen. U ontvangt
deze eerste Contactbrief per post. Gezien de verzendkosten zouden wij deze in het vervolg
bij voorkeur per email aan u willen sturen. Zou u hiervoor uw email adres aan
scriba.ern@gmail.com kunnen doorgeven? Graag ook een berichtje aan dit adres, mocht
u onze informatie niet op prijs stellen.

Meer info over de ERN
Diensten: Elke zondagmorgen is er een kerkdienst op de 172 boulevard Vincent Auriol –
75013 Parijs. Metro Place d’Italie (lijnen 5 en 7). Vanwege de huidige sanitaire maatregelen
worden er kerkdiensten via Zoom en indien mogelijk in het kerkgebouw gehouden. Actuele
informatie en publicaties zijn te vinden op www.ernparis.fr
De wekelijkse Uitzichtjes podcasts en andere informatie worden ook gepubliceerd op de
Facebook pagina van de Nederlandse Protestantse Kerk te Parijs
Kerkbrief: 10 maal per jaar verschijnt ons kerkblad. Inschrijving om deze per email te
ontvangen kan door uw email adres in te vullen rechtsonder op de voorpagina van
www.ernparis.fr

