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Lieve familie en vrienden, 
 
Op dit moment wijst onze buitenthermometer 
34° aan … in de schaduw. In onze streek is dat 
een record voor begin juni; een record 
waarmee we niet blij zijn. Er is hier het 
afgelopen voorjaar te weinig regen gevallen, en 
de temperaturen zijn gemiddeld te hoog. We 
zien veel minder bijen in de tuin en veel meer 
wespen. Vorig jaar heb ik kilo's perziken 
uitgedeeld bij onze buren, vruchten van ons 
kleine perzikboompje; dit jaar zie ik drie 
perziken groeien. Een van onze bejaarde buren 
zei me dat zoiets heel gewoon is; er zijn jaren 

met veel fruit, en andere bijna zonder. Maar dat zoveel 
bijenkolonies dood gaan is niet normaal … Zo'n 25 jaar 
geleden zei de Franse president: “Ons huis staat in brand, 
en wij kijken de andere kant op”. Hij doelde op de 
verandering van het klimaat als gevolg van ons hoge 
energieverbruik. Sindsdien is er weinig veranderd.  
 
Verkiezingsuitslagen 
Maar het lijkt erop dat de jongeren van vandaag er zich van 
bewust worden dat we er niet mee kunnen doorgaan onze 
kop in het zand te steken. De uitslag van de Europese 
verkiezingen gaat in die richting. Ook in Frankrijk hebben 
de Groenen heel goed gescoord: een sprong van ongeveer 
8% naar 13,5%. Het blijkt dat vooral kiezers beneden de 25 
jaar in grote getale voor de ecologische partijen hebben 
gestemd. De verkiezingsuitslagen in ons dorp liggen heel 
dicht bij de landelijke. Voor de meeste partijen is er niet 
meer dan 1% verschil, met uitzondering van twee, en daar 
zijn we niet blij mee. De Groenen hebben hier maar 8% 
gehaald. Dat is 5,5% beneden het nationaal niveau. 
Ultrarechts, drie partijen samen, heeft op 30% gescoord – 
2,5% boven het landelijk niveau. Er is wel een verklaring te 
vinden voor deze resultaten, maar in onze ogen blijft het 
toch verontrustend. 
En dan te bedenken dat ons dorp, toen wij hier kwamen, 
bekend stond als overwegend socialistisch … 

ECM-Frankrijk 
Tot zover het politieke nieuws. Anne Marie 
heeft in december al over ECM-Frankrijk 
geschreven. We hebben de tweejaarlijkse 
gebedsdagen in april gehouden. De 
Franse werkers en andere genodigden 
kwamen samen in een conferentiecentrum 
ten zuiden van Parijs. Het waren 
gezegende dagen. We hebben veel 
bemoedigend nieuws gehoord. Het thema 
was : Een toekomst vol hoop voor ECM-
Frankrijk, n.a.v. Jeremia 29:11. Tijdens 
deze conferentie werd de jaarvergadering 
van de vereniging gehouden. De nieuwe 
statuten en het nieuwe reglement werden 
goedgekeurd. We namen afscheid van 
Magda Lem als directrice, hoewel ze 

officieel per september 2018 al met pensioen is gegaan. Er 
is nog geen nieuwe directeur gevonden. Dat is een echt 
probleem; Magda blijft de lopende zaken waarnemen, maar 
dat brengt geen oplossing. Daarom heeft ze besloten in 
december a.s. echt te stoppen. Een paar dagen geleden 
meldde ze ons dat er zich nu een serieuze kandidaat voor 
deze post heeft aangemeld. Dat betekent: een cv 
bestuderen et cetera en deze week nog een ontmoeting 
tussen de kandidaat en enkele bestuursleden (waaronder 
ikzelf), in Lyon. Het is misschien niet te laat u te vragen 
ervoor te bidden dat we de juiste beslissing zullen nemen. 
 
Nieuwe leden nodig 
We hebben echter niet alleen een directeur nodig, maar 
ook nieuwe bestuursleden. En die worden gekozen uit de 
leden. Dus moeten we ook nieuwe leden vinden! Waarom 
gaat dit zo moeizaam? ECM-Frankrijk (hier MCE) heeft toch 
een uitdagend doel en enkele aantrekkelijke kanten te 
presenteren: 

− een nog jonge zendelinge in Roemenië die een 
opvanghuis leidt voor jonge of aanstaande 
moeders in moeilijkheden; 

− een nieuwe 'kerkplanting' ten zuidoosten van 
Parijs door een Frans/Brits echtpaar. Deze post is 
bovendien weer bezig met een nieuw project in 
een naburig provinciestadje; 

− de ECM-zendelingen in Tours en bij 
Fontainebleau. Het gaat hier weliswaar om een 
meer administratieve, maar wel onontbeerlijke, 
steun. 
 

Deze roos in de tuin deed me denken aan 
onze menselijke conditie, en aan een 

uitspraak van Francis Schaeffer: 
“De mens is als een prachtig kasteel, maar 
in verval”; de bloem is schitterend, maar de 

blaadjes zijn aangetast door een ziekte.  



Het is dus belangrijk dat dit 
werk kan doorgaan. Met de 
'expert' waarover Anne Marie 
schreef hebben we niet 
alleen aan de administratieve 
kant van MCE gewerkt, maar 
ook aan de presentatie van 
het werk, d.m.v. een folder, 
een kaart en een video. Hij 
was ook aanwezig bij de 
gebedsdagen, nu 'retraite' 
genoemd. Ook daar heeft hij 
een video gemaakt. Door dat 
extra werk gaan onze wekelijkse vergaderingen via Skype 
ook nog steeds door. Wilt u met ons meebidden dat deze 
inspanningen vruchten gaan afwerpen, dat God harten 
opent voor Zijn zending in Europa, een werelddeel waar 
zoveel verwarring is in onze tijd? 
 
Prediking in de regio 
Aan het eind van deze maand juni vertrekt het Amerikaanse 
zendingsechtpaar, stichters van de evangelische gemeente 
in Montceau, weer voor zes maanden naar de V.S. 
Tegelijkertijd vertrekt de predikant van de Protestantse kerk. 
Hij heeft een post aanvaard vlak bij Parijs. 
Zijn vrouw werkt en woont al enkele jaren in die regio. De 
gemeente van Le Creusot en omgeving is dus weer vacant, 

en blijft dit minstens een jaar, dit is de regel bij 
de EPUF (vergelijkbaar met PKN). Sinds twee 
jaar houdt deze kerk in juli en augustus twee- 
of drietalige diensten: Frans, Nederlands en 
soms Engels. Er komen nogal wat Nederlandse 
vakantiegangers in onze streek; een flink aantal 
heeft hier een huis gekocht.  Deze meertalige 
diensten zijn het initiatief van Rob en Els, 
Nederlandse vrienden hier in de buurt die in de 
kerkenraad zitten. Ze hebben een beroep op 
mij gedaan voor de eerste zondag in juli. De 
gemeente in Montceau vraagt me van tijd tot 
tijd te preken. Ik zal er voor moeten zorgen niet 

te veel hooi op m'n vork te nemen; in de zomer is er aan 
het onderhoud van huis en tuin ook het nodige te doen. 
 
Gebedsonderwerpen 
De vorige brief besloot met drie gebedsonderwerpen: voor 
Margareth, Florence en de zus en zwager van Anne Marie. 
In hun situatie is niet veel veranderd. Bovendien vragen we 
u te bidden voor de MCE, voor de verbreiding van het 
Evangelie in onze streek, en in Frankrijk in het algemeen. 
We vragen heel wat van u … Maar voor ons allen geldt: 
”Maakt u geen zorgen, maar laat aan God in al uw bidden 
en smeken dankbaar weten wat uw wensen zijn. En God 
zal met zijn vrede die alle begrip te boven gaat, waken over 
uw hart en uw gedachten, in Christus Jezus.” (Fil. 4:6)

 

In Hem verbonden, met onze hartelijke groeten, Anne Marie en Bram.  

 

Bram en Anne-Marie Markusse zijn financieel deels afhankelijk van giften. 

U kunt hen steunen door een gift over te maken via 

www.ecmnederland.nl/geven of via IBAN NL02INGB0000254997 

t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. “Fam. Markusse”. 
European Christian Mission (ECM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, 

met als doel gemeenten stichten in Europa: 
dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. 

Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons. 

ECM is voor haar werk afhankelijk van giften. 
ECM-Nederland is deelnemer van Missie Nederland en is een ANBI-erkende instelling. 

Giften zijn daarom belastingaftrekbaar. 

ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer Nederland - 0570-637537 
ecmnederland@ecmi.org - www.ecmnederland.nl 

 

Als thuisfrontcommissie van Anne Marie en Bram Markusse willen we u hartelijk danken voor uw 

meeleven door middel van gebed en giften. Dat is al jaren een bemoedigende vorm van 

ondersteuning. Graag willen we nu uw aandacht vragen voor het volgende: de vermindering van 

het gehoor waarmee Anne Marie en Bram allebei te kampen hebben. Vooral in omgevingen met 

meerdere geluiden is een gesprek dan lastig te voeren (bijvoorbeeld in de kerkelijke 

samenkomst). 

 

Het aanschaffen van gehoorapparaten zou uitkomst bieden. De kosten 

hiervoor zijn in Frankrijk echter beduidend duurder dan in Nederland, 

namelijk € 2735,- per persoon, dus € 5470,- in totaal. Daarvan wordt er 

door de basis- en bijverzekering slechts € 1200,- per persoon vergoed,  

dus € 2400,- in totaal. Dat betekent dat er nog € 3070,- nodig is. Wilt u 

meehelpen om de aanschaf van deze gehoorapparaten mogelijk te maken door, 

indien mogelijk, Anne Marie en Bram met een extra gift te ondersteunen?  

 

Bij voorbaat hartelijk dank, namens de thuisfrontcommissie.  

(c.bourgeois@hetnet.nl)  
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