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‘n Maand na my effe vervroegde terugkeer vanaf Suid-Afrika na Frankryk is die 
jaarlikse aktiwiteite van die FMB goed aan die gang, ten spyte van die beperkinge 
wat ons nog affekteer – trouens soos almal.  Op Saterdag 20ste Maart hou ons ‘n 
dagse webinar vir kerke en individuele gelowiges oor die wese van die Kerk van 
Christus, die ampte onder Sy heerskappy, die nodige dissipline in die plaaslike 
gemeente.  Prof Paul Wells, ekself en ‘n jong predikant uit die Presbiteriaanse 
kerke in Brasilië (wat ‘n gemente in die Suide van Frankryk bedien), sal as sprekers 
optree. 
 
In die tussentyd het die radio uitsendings uit Bukavu, in die Suid-Kivu provinsie 
van die DRK vroeg in Februarie begin, trouens nie sonder ‘n mate van tegniese en 
administratiewe probleme nie.  Ek probeer my samewerkers mooi begelei sodat 
die uitsendings stelselmatig met vrug deur luisteraars uit die DRK, Burundi en 
Rwanda, gevolg kan word.  Na die uitsaai van my program in Frans, doen ‘n 
plaaslike predikant ‘n opsomming in KiSwahili, die taal wat die meeste mense in 
daardie gebied verstaan. Die program het ‘n duur van 30 minute en loop drie keer 
per week (op Maandae, Woensdae en Sondae).  
Bid asseblief dat beide die webinar van 20ste Maart en hierdie nuwe reeks 
uitsendings ryklik geseënd sal word tot opbouing van die Kerk van onse Here 
Jesus-Christus. 
 
Tot dusver gaan ons werksaamhede aan diens van die Koninkryk vanuit Frankryk 
ongehinderd.  Ons is egter besorgd oor moontlike beperkinge en hindernisse in 
die toekoms van die kant van die Franse regering. ‘n Nuwe wetgewing word in 
ons Parlement voorberei wat  veronderstel is om groter beheer oor die Islam 
godsdiens in Frankryk uit te oefen (veral wat sy politieke agenda en buitelandse 
finansiëring betref).  Terwyl die probleem van die Islam beslis bestaan en al hoe 
groter word, is dit kommerwekkend om t.w.v. nie-diskriminerende wetgewing oor 
godsdienste, oor dieselfde kam geskeer te word.  Bid asseblief dat ons met ons 
juridiese status en normale aktiwiteite vreedsaam sal kan voortgaan. 
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