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NIEUW!

DOORKIJKJE: Lichtvoetig
(Ruth van der Waall)

Een nieuw kerkelijk seizoen, een nieuwe vorm om
met elkaar in contact te komen en te blijven. Inspelen
op de actualiteit is belangrijk. We zijn dan ook blij dat
de ERN een goed functionerende website heeft
waarop u allerlei informatie vindt. Neemt u eens een
kijkje op www.ernparis.fr
Op het gemeenteberaad op 19 juni jl. is het
voortbestaan van de traditionele Kerkbrief ter
discussie gesteld. De ERN wil bij de tijd blijven en ook
reeël zijn: men heeft vaak niet de tijd een dikke
kerkbrief te lezen, en daarbij zijn we met een kleine
groep mensen voor het werk in uitvoering. Niemand
heeft zich aangemeld om vast met de redactie
hiervoor zorg te dragen.
Iedere maand vindt u Kern-nieuws in uw mailbox en
ook in de kerk komen enkele geprinte exemplaren te
liggen voor degenen die dit prefereren.
KATERN: À Table/Aan tafel
Het jaarthema van de ERN (en ook van de PKN) is À
Table/Aan Tafel. De tafel is een centrale plek in huis,
zeker in Frankrijk. Aan tafel breng je veel tijd door. Je
zou kunnen zeggen: Aan tafel gebeurt het, hieraan
praat je, eet je, drink je een aperitief, lees je de krant,
schrijf je… Aan tafel vinden ontmoetingen plaats.
Vooral ook als je samen eet, schept dit
verbondenheid. Het voedt niet alleen het
lichaam,maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar
in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen
en met andere ogen zien.

KatERN is een apart boekje
met alle vieringen en
activiteiten t/m kerst. Hierin
vindt u zowel beschrijvingen
als data
zodat u deze direct kunt
noteren als u erin
geïnteresseerd bent.

‘Mam, je denkt toch niet dat
we straks na jouw dood al
die oude (sic) boeken gaan
bewaren hè’, spraken mijn
dochters. ‘Alles vind je ook
op internet.’ Ze zien de
nodige boeken bij mij in
Parijs en thuis in het Zuiden.
Niet om mijn boeken de
hemel in te prijzen, maar ik
weet zeker dat er boeken zijn
waarvan de inhoud hen zou verrassen. Enfin, het
leuke is dat ik als ik weer even thuis in het zuiden
ben met nieuwe ogen de boeken bekijk. En ik ontdek
– eigenlijk wel met schrik- dat diverse boeken in feite
actueel zijn qua inhoud! Dat ik moet beamen met
Prediker dat veel van wat nu verschijnt anno 2022
‘niets nieuws onder de zon’ is. Vooruit, ik badineer
wel een beetje...
E-books kunnen in mijn beleving (!) niet tippen aan
boeken die je uit de kast kan pakken, waarin je nog
het handschrift ziet van de eigenaar die er
aantekeningen in gemaakt heeft, waar
krantenartikelen in liggen. Ik pak een boek van Han
Fortmann (overl. 1970) waarin hij schrijft over
mensen die onmacht ervaren om te geloven. Zijn
advies was toen al: openhouden en verder leven.
Hoe wijs is dit ook voor nù want velen staan op
afstand van de georganiseerde godsdienstigheid,
maar staan wèl open, kijken verder. Zijn raad past
bij die inspirerende bijbelse mensen die koersten op
‘wat nog niet te zien was.’
Mensen die hun maskers af durfden te zetten, hun
‘ik’ kleiner maakten, speels en dansend, struikelend
en toch weer opstaan, de liefde bedrijvend. Daar
was/is ontvankelijkheid voor nodig en moed. Open
houden en verder gaan, maar wel gààn! Lichtvoetig.
Met hun voorbeeld gaan we als ERN weer starten.

UIT DE KERKENRAAD
Gemeenteberaad op 19/06/22
Na de kerkdienst en de koffie heeft er
een gemeenteberaad plaatsgevonden n.a.v. de
enquête m.b.t. de frequentie van de Zoomdiensten.
De KR heeft de reacties gehoord en vragen
beantwoord. Het volgende voorstel is unaniem
aangenomen:
• 1 maal in de kerk met Zoom in dienst waarin Ruth
voorgaat
• 1 maal Zoom vanuit de pastorie
• 1 maal in de kerk zonder Zoom
• 1 maal gastpredikant zonder Zoom – indien
mogelijk met een extra invulling of aanhaken bij
een dienst in Nederland.
Indien mogelijk zal er om de week een dienst via
Zoom/YouTube uitgezonden worden. Over de
verandering m.b.t. de kerkbrief: zie boven. Na het
gemeenteberaad zijn Ko & Ria Franse hartelijk
bedankt met 3 flessen wijn voor hun geweldige en
trouwe inzet van de kosterdiensten in het afgelopen
seizoen.
Hierna heeft de KR een verhelderend gesprek
plaatsgehad met ds Laza Nomenjanahary van de
Église Luthérienne over het functioneren en huren
van het kerkgebouw. Het was een rijkgevulde zondag.
Bezinningsactiviteit
De Kerkenraad is op 22/06/22 samengekomen, maar
deze keer eens zonder agenda. Er was een
bezinningsactiviteit rond meegenomen foto’s tijdens
het diner. Een zeer goed samenzijn en zeker voor
herhaling vatbaar.
Diaconale maanddoelen
Juli – Op 04/07/22 heeft Alex van der Horst van
Food4Life aan ons laten weten dat er momenteel in
Bawku stammen-onlusten zijn. Dat zijn oude
gebieds-vetes. Er zijn al vaker moeilijke tijden
geweest, meestal gaat het na enkele maanden over,
maar nu duurt het al bijna een jaar. Alex kon
daardoor begin dit jaar niet op uitzending. Er wordt
geschoten in de straten en er is een avondklok. Het
ziekenhuis functioneert niet goed want veel
personeel en patiënten kunnen niet over straat. De
vrees
is
dat
zo’n
instabiele
situatie
aantrekkingskracht kan hebben op jihadistische
groepen in de buurlanden met name Burkina Faso.
Hierdoor kan het project Food4Life niet draaien zoals
gewenst. Dat betekent dat een nieuwe donatie op dit
moment in deze situatie niet vruchtbaar is. De KR
waardeert de open wijze waarop het team naar ons

gecommuniceerd heeft en hoopt dat de rust weer in
deze regio terug mag keren.
Actuele maanddoelen: deze staan op de website.
Uw giften voor diaconie en kerk zijn van harte
welkom. Bij voorkeur via overschrijving.
De bank gegevens vindt u op www.ernparis.fr.

UIT DE GEMEENTE
* Op 20 juli is Béryl Depreux overleden op de
leeftijd van 31 jaar, – zoon van Froukje WiersmaDepreux en Jean-François Depreux† en broer van
Myrtille en Airelle, vriend van Amanda Gagnard. Op
28 juli was de gedachtenisdienst in Crespières, geleid
door Ruth van der Waall.
* Op 10 augustus is de echtgenoot van ons
gemeentelid Mies Riedi, Claude Riedi, overleden. De
uitvaartmis is gehouden in de RK kerk van Puteaux.
Hans en Tanny Lammers hebben deze bijgewoond
namens de ERN.
* Een hartelijke felicitatie voor Julie Valenciennes en
Geoffroy Moreaud die op 24 september gaan
trouwen voor de RK kerk te Jumilhac-le-Grand!

Geloof, hoop en liefde
en de grootste is de
liefde (beeld in Oslo)

AGENDA SEPTEMBER
→ 4 sept.: kerk zonder zoom
→ 7 sept.: kerkenraad
→ 11 sept.: rentrée-viering in de kerk (+Zoom). Na
koffie
met
een
introductie
van
het
najaarsprogramma is er een rondleiding door Rita de
Cloe. Start voor het Hôtel Sully in de Marais (Métro
Saint-Paul) Thema: de liefde
→ 15 sept.: Mozaïek: Wandelen met Zin
(19h30)
→ 25 sept.: kerk zonder zoom/ initiatiefdienst.
Voorganger: Frits de Lange
Een ochtendgebed gevolgd door een lezing over het
belang van resonantie. Toelichting volgt tzt op de
website.
→ 29 sept.: Mozaïek Zin in film (19h30) ‘Tous les
matins du monde’
→ M.i.v. 7 september gaan de ‘Uitzichtjes op
woensdag’ weer de lucht in.
NB: Tenzij anders vermeld gaat Ruth van der Waall
voor in de vieringen. Aanvang is steeds: 9h45.
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