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Uudenvuoden tervehdys Ranskasta !
Tervehdimme teitä ystävät uuden vuoden alkaessa. Uskomme, että Jumala on
uskollinen tänäkin vuonna ja saamme kokea jotain uutta Häneltä.
Meillä vuoden vaihteen juhlat onnistuivat
hienosti ja saimme julistaa evankeliumia
lukuisille uusille ihmisille (kuvassa lapset
näytelmässä). Myös uudenvuoden vastaanotto
Viennen uskovien kanssa oli mukava ilta ja
yllätys oli, että tuohon ”sisäpiirin” iltaan tuli
moni uskosta osaton perheenjäsen ja tuttu.
Aika meni nopeasti puoliyöhön asti erilaisten
leikkien ja aterian kera. Aloitimme juhlan
Sanalla ja ylistyksellä.

Lasten Joulunäytelmä

Me saimme perheenä vieraaksemme
Suomesta Johanin ja Janitan joulua

viettämään ja meillä oli muutama päivä
vapaata. Sen ajan käytimme hiljattain
avioituneen Marie-Lauren siskon Charlenen
luona Grenoblen lähellä ja appivanhempien
luona Salon de Provencessa käyden. Lapset ja
hieman vanhemmatkin suuntasivat
joulupäivänä Alpes d’Huez-nimiseen

hiihtokeskukseen valkoista joulua viettämään.
Ohessa kuvia sieltä. Esittelimme myös
Suomen vieraille Välimeren rantaa La Ciotassa.

Johan ja Janita

Joulun alla pidimme useilla toreilla eli
Bronissa, St Chamondissa ja Givorsissa jo
perinteisen konvehtiaktion ja jaoimme
evankeliumeja. Saimme seurakuntaan
mukaan perheen, joka matkusti vieressäni
lentokoneessa Budapestiin FIDA päivillä ja
meillä oli oikein iloinen jälleennäkeminen.
Myös turkkilaiset ovat silloin tällöin mukana,
vaikka äidin ja pojan välit ovat kireät.
Käymme usein heillä kotona ja autamme

käytännön asioissa. Tapasin myös isoveljen
Selatinin, joka aluksi vastusti pikkuveljen
kokouksiin tuloa. Hän kiitteli kovasti, kun menin häntä tapaamaan.

Ranskalainen joulumaisema

Meillä on valmistelut käynnissä ensi
viikonlopun kokoustapahtumaa varten, joka
on isossa yli 500 paikkaisessa kaupungin
tilassa, jonka saimme ilmaiseksi käyttöömme
Givorsin kaupungilta. Saamme
vieraaksemme Decinesin srk:n kuoron ja
pastori Bakin. Jaamme tapahtumaan 10 000
kutsua, joista 7500 on jo jaettu. Muistakaa
rukouksin, että moni tulee mukaan. Ohessa
kutsu.

Naiset lumella
Tammikuun haasteita:
*rukousviikko 8.-14.1.
*14.1. Evankelioimistapahtuma
*16.-18.1. ADD etelä Ranskan
työntekijöiden paastopäivät
Nîmes:ssä.

Uuden Vuoden vastaanotto Vienen uskovien kanssa
Mikko, Marie-Laure, Priscillia ja Rebekka

Kiitämme rukouksista ja
muistamisesta Jouluna ja
toivomme sinulle siunattua
alkanutta vuotta 2018!

