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INLEIDING
De Nederlandse Protestantse Gemeenschap te Luxemburg (NPG) A.s.b.l. is een kleine vereniging die
veel activiteiten ontplooit om in het Groothertogdom Luxemburg het godsdienstig leven op
protestantse grondslag voor Nederlandstaligen in het algemeen en voor de leden van de vereniging
in het bijzonder te ondersteunen. De NPG wil een aantrekkelijke, gastvrije, zinvolle en zichtbare
christelijke gemeenschap zijn voor alle Nederlandstaligen in Luxemburg, met een streven naar een
kwalitatief hoogstaand aanbod van erediensten en activiteiten. Zij wil ervoor zorgen dat leden en
gasten samen in geloof kunnen groeien en gelooft daardoor in groei van de gemeenschap. Hiertoe
heeft de NPG de volgende organisatiestructuur:
Algemene ledenvergadering (ALV): dit is het hoogste orgaan binnen de NPG. De ALV neemt
belangrijke besluiten over de koers van de NPG.
Het bestuur: is door de algemene ledenvergadering gekozen en is namens haar verantwoordelijk
voor alle activiteiten van de NPG en geeft daaraan de dagelijkse leiding. Samen met de predikant
twee maal per jaar
verantwoording af aan de ALV en bestaat momenteel uit 6 bestuursleden:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen bestuurslid voor gebouwen
Algemeen bestuurslid voor preekvoorziening
Algemeen bestuurslid voor communicatie en roosters
Predikant: de NPG heeft een eigen predikant die voorgaat in erediensten, pastorale zorg geeft en
activiteiten op het gebied van vorming en toerusting organiseert. De predikant maakt geen deel uit
van het bestuur, maar treedt op als adviseur van het bestuur.
Werkgroepen: zijn integraal verantwoordelijk voor hun taak binnen het door het bestuur
aangegeven kader. Werkgroepen leggen verantwoording af aan het bestuur. Binnen de NPG bestaan
de volgende werkgroepen:
Werkgroep Eredienst
Werkgroep Gemeentecontacten
Werkgroep Diaconie
Werkgroep Vorming & ontmoeting
Werkgroep Communicatie
Werkgro
/ Kascommissie
Iedere werkgroep heeft een vast aanspreekpunt binnen het bestuur. De verantwoordelijke persoon voor
de werkgroep Gemeentecontacten woont regelmatig de bestuursvergaderingen bij.
Deze brochure geeft een overzicht van de medewerkers voor de diverse taken. Verder bevat de brochure
de wijkindeling van de NPG met alle adressen van de leden.

Wie doet wat in de NPG? 2020-2021

Blz. 3

BESTUUR EN PREDIKANT
Het bestuur is door de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen. Het is, namens de ALV,
verantwoordelijk voor alle activiteiten van de NPG en geeft daaraan de dagelijkse leiding. Samen
Het bestuur is medeverantwoordelijk voor het beleid van de Alliantie van Protestantse kerken in
Luxemburg.
De NPG onderhoudt contacten met de andere christelijke kerken in Luxemburg, voornamelijk in
het kader van de Raad van Kerken (diverse protestantse kerken, de rooms-katholieke kerk en
verschillende andere christelijke kerken die in Luxemburg zijn gevestigd) en de Alliantie van
protestantse kerken in Luxemburg.

BESTUUR

PREDIKANT

ALLIANTIE

RAAD VAN
KERKEN

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen
Algemeen
Algemeen

Peter Hondius
Mariska Berchem
Hans van der Drift
Cathalien de Boer
Janny Booman
Marise Spaans

Eredienst en Gemeentecontacten
Vorming & ontmoeting en Diaconie
Gebouwen
Preekvoorziening
Communicatie en roosters

Ds. Ineke de Feijter

Belangrijkste overlegorgaan van de
protestantse kerken in Luxemburg die
samenwerken binnen de Alliantie.

kader van de Raad van Kerken allerlei
zaken besproken die het christelijke
leven in Luxemburg moeten bevorderen.

Peter Hondius
Ds. Ineke de Feijter

Peter Hondius
Ds. Ineke de Feijter

voorbereiding van de oecumenische
dienst die ieder jaar in januari wordt
gehouden.
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WERKGROEP EREDIENST
De werkgroep Eredienst is verantwoordelijk voor alle aspecten rondom het verzorgen van de
erediensten waarvoor de NPG (mede)verantwoordelijkheid draagt (NPG-vieringen,
Alliantiediensten, oecumenische diensten, enz.). De werkgroep heeft de volgende hoofdtaken:
Preekvoorziening
Organisatie rondom gebouw(en)
Verzorgen van muzikale begeleiding tijdens de dienst
Opstellen van de liturgie voor bijzondere diensten
Verzorgen van liturgieboekjes voor bijzondere diensten
Bedienen van de geluidsapparatuur
Organiseren van koffiedrinken na de dienst

Integraal
overleg
samenwerking.

en

onderlinge

Mieke Jonker

PREEKVOORZIENING

Het in overleg met de eigen predikant
inroosteren van haar preekbeurten. Het
vastleggen van gastpredikanten voor de
overige zondagen. Organisatie rondom
de komst van de gastpredikanten.

Janny Booman

GEBOUWEN

Het vastleggen van een gebouw voor het
houden van de erediensten en andere
activiteiten.

Cathalien de Boer

MUZIKALE
BEGELEIDING

In overleg met de musici een rooster
opstellen voor de muzikale begeleiding
tijdens de erediensten.
Kerkdiensten muzikaal ondersteunen.
Samenzang begeleiden.

Herman de Boer

KOFFIE

Jeltine Hernandez
Mari t Talsma

Het organiseren van koffiedrinken na
afloop van de kerkdiensten.
Annie Claassen, Betsy
Hondius, Gerti de Jong,
Mieke Jonker,
Niemeijer, Joke Ras,
Rosalie Reichel, Rie van de
Sluis, Neeltje Weijers
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LITURGIE

KINDERNEVENDIENST/

GELUIDSAPPARATUUR

LITURGIEBOEKJES

Invulling geven aan bijzondere diensten,
zoals de startzondag, kerstmis enz. in
overleg met de predikant. Nadenken over
vormgeving
van
de
verschillende
elementen van de eredienst, zoals
(basis)liturgie, liederen, avondmaal en
doop.
In Covid-19 tijd zal er bij afwezigheid van
een predikant geprobeerd worden een
online kerkdienst samen te stellen die via
youtube bekeken kan worden.

Mieke Jonker

Kinderen van 4 t/m 11 jaar kunnen tijdens
het tweede deel van de dienst naar de
kindernevendienst, waar ze luisteren naar
een bijbelverhaal en samen iets maken
naar aanleiding van het verhaal. Voor
jongere kinderen wordt desgewenst een
gedurende de
gehele kerkdienst.

Cathalien de Boer

Rick Berends
Herman & Cathalien de
Boer
Wim van Heesen

Rick Berends

Astrid van der Drift
Nathalie Graf
Jeltine Hernandez
Nienke Berends
Herman de Boer

geluidsapparatuur in de kerkdiensten
bedienen.

Voor bijzondere diensten wordt
liturgie tot een boekje verwerkt

de

Aad Booman
Marcial Hernandez
Peter Hondius
Ryan Jansen
Peter Reichel
Mariska Berchem

WERKGROEP GEMEENTECONTACTEN
De werkgroep Gemeentecontacten bestaat uit het bestuurslid voor de gemeentecontacten en de
contactpersonen voor de vijf wijken. De predikant is doorgaans bij de vergaderingen aanwezig. De
werkgroep heeft tot taak het pastoraat binnen de NPG zo te organiseren en uit te voeren dat de
leden van de NPG de aandacht krijgen die ieder van hen nodig heeft. Op die manier kan er echt
sprake zijn van een hechte gemeenschap waar naar een ieder wordt omgezien.
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WERKGROEP
GEMEENTECONTACTEN

De contactpersonen bezoeken in hun
per jaar een wijkcontactavond. Verder
worden gemeenteleden bezocht bij
speciale gebeurtenissen. Dat kan een
ziekenhuisopname zijn, maar ook een
feestelijke gebeurtenis, zoals de geboorte
van een kind, of bezoekjes aan leden van
80 jaar en ouder ter gelegenheid van hun
verjaardag, enz. Ook geven zij telefonisch
urgente informatie door.
De wijkindeling vindt u als bijlage bij deze
brochure.

Rose Min Lammens
Klaas Ras
Marise Spaans
Ati van Dijk
Mieke Jonker
Gerti de Jong

WERKGROEPEN DIACONIE / VLUCHTELINGEN
De NPG vindt het belangrijk niet alleen voor de eigen leden van betekenis te zijn, maar ook voor
anderen. Vooral voor anderen in nood. De werkgroep Diaconie en het V
organiseren deze kant van onze gemeente.

WERKGROEP
DIACONIE

Maakt collecterooster. Ondersteunt projecten.
Zorgt voor PR van de diaconie.
door de penningmeester van de NPG.

ALLIANTIEDIACONIE

Heeft naar buiten toe namens de protestantse
kerken contacten met andere organisaties,
draagt projecten aan en maakt collecterooster
voor de Alliantiediensten.

DE HELPENDE
HAND

Een dienst die in moeilijke situaties praktische
hulp kan bieden aan leden van de NPG. Niet
alleen voor ouderen, maar voor de hele
gemeente. Praktische hulp kan zijn:
boodschappen doen, autorijden, meegaan
naar dokter e.d.
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Mieke Jonker
Nienke Berends
Cathalien de Boer
Aad Booman
Wim van Heesen
Mieke Jonker

Nienke Berends
Cathalien de Boer
Aad Booman
Wim van Heesen
Mieke Jonker
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C
VLUCHTELINGEN

Ati van Dijk
de enorme vluchtelingenstroom in 2015. Doel
het organiseren van
uitstapjes en spelletjesmiddagen voor de
kinderen in Marienthal in de schoolvakanties,
het organiseren van boodschappen doen voor
verschillende vluchtelingen, het organiseren
van kledinginzamelingen en het uitdelen
daarvan en het bieden van praktische steun
daar waar dat nodig is. Verder het doorgeven
van hulpvragen en informatie vanuit diverse
Luxemburgse organisaties (Caritas, Rode Kruis,
ASTI).

Rose Min Lammens
Yvonne de Hoog
Hans Molenaar
Marianne Perroni
Joke van der Schilden
Annette SchneiderWouters
Kirsten Zahlen

WERKGROEP VORMING EN ONTMOETING
Op het gebied van godsdienst en geloof valt veel (bij) te leren. Bovendien dragen ontmoetingen bij
tot uitwisseling van gedachten en gevoelens aangaande het geloof en aanverwante zaken. De NPG
heeft diverse kringen en activiteiten.

BIJBELSTUDIE
GROEP

Met behulp van verdiepend studiemateriaal
worden verschillende bijbel teksten nader
bestudeerd en bediscussieerd. Dit seizoen
starten we met het boek
Johan Visser. Er is ruimte voor vragen om
het geloofsleven te verdiepen. We bidden
met en voor elkaar. De bijeenkomsten
vinden eens in de drie weken plaats op de
woensdagavond om 20.00 uur, iedereen is
welkom om mee te komen doen!

Nienke Berends

OECUMENISCHE
MIDDAGGESPREKS-KRING

De middaggesprekskring heeft een open en
oecumenisch karakter. Aan de hand van een
boek worden maandelijks geanimeerde
gesprekken gevoerd, in aanwezigheid van de
predikant.

Macie Steman

DINER
PENSANT

Per jaar staan er vijf ontmoetingen
gepland,
ingeleid
met
een
kort
filmfragment tijdens een maaltijd bij een
van de deelnemers thuis.

Ds. Ineke de Feijter

Op zichzelf staande activiteiten vanuit een

Ati van Dijk
Wim van Heesen
Rose Min Lammens

lunch, concert, museumbezoek tot een
lezing en een bezoek aan een stad.
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WERKGROEP COMMUNICATIE
De werkgroep Communicatie verzorgt in het algemeen de publiciteit van de NPG. Meer in het
bijzonder verzorgt de werkgroep de communicatiekanalen zoals de Mededelingen/ Nieuwsbrief
NPG www.npg.lu. Daarnaast kunnen er ad-hoc publicaties nodig zijn rondom activiteiten.

MEDEDELINGEN

is het
informatieblad van de NPG. Het verschijnt
ongeveer 1x per maand. Het doel van het
blad
is
de
leden
en
andere
belangstellenden te informeren over het
reilen en zeilen van de NPG en
aanverwante (geloofs)zaken.
Van iedere werkgroep wordt verwacht dat
zij over haar activiteiten en daarmee
verband houdende onderwerpen in de
Mededelingen/ Nieuwsbrief publiceert.

Ati van Dijk
Wim van Heesen
Yvonne de Hoog
Rose Min Lammens
Mirjam Matz
Mariska Berchem
Marise Spaans

Mededelingen/ Nieuwsbrief.

Annie Claassen
Neeltje Weijers

OVERIGE
PUBLICATIES

Het verzorgen van het jaarprogramma,
-hoc publicaties.

Rose Min Lammens
Mariska Berchem

WEBSITE
www.npg.lu

Informatie voor NPG-leden en andere
Nederlanders in Luxemburg, maar ook
voor toeristen die op zoek zijn naar een
Nederlandse kerk.

Annette SchneiderWouters

de NPG wordt opgebouwd en gedocumenteerd. Verder voert zij op verzoek van het bestuur
van de w
van de w

WERKGROEP

Opbouwen

en

documenteren

van

Hans van der Drift
Laura Bovagnet
Gerard van Muiswinkel

KASCOMMISSIE

Controle van de
jaarrekening
van
boekjaar.

boekhouding en
het
voorgaande
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ALGEMENE INFORMATIE
Het algemene e-mailadres van de NPG luidt: info@npg.lu
Website: www.npg.lu
Predikant:
Ds. Ineke de Feijter
10, Rue de Mungenast
L-6466 Echternach
Tel. 26721201
Email: ineke.defeijter@npg.lu

Secretaris en correspondentieadres:
Mevr. M. Berchem- Stolk
4, Rue Giselbert
L-1627 Luxembourg
Tel. 621399441
e-mail : secretaris@npg.lu

Voorzitter: Dhr. P. Hondius
Penningmeester: Dhr. H. v/d Drift
Preekvoorziening: Mevr. J. Booman
Algemeen Bestuurslid: Mevr. M. Spaans
Algemeen bestuurslid: Mevr. C. De Boer

voorzitter@npg.lu
penningmeester@npg.lu
preekvoorziening@npg.lu
algemenezaken@npg.lu
algemeenbestuurslid@npg.lu

Wilt u copy inleveren voor de Nieuwsbrief, dan kunt u dit sturen naar: redactie@npg.lu
entracte@npg.lu

CCPL: IBAN LU50 1111 0947 8112 0000 (BIC Code:CCPLLULL)
CCPL: IBAN LU10 1111 2583 4332 0000 (BIC Code:CCPLLULL) onder vermelding "diaconie" en
eventueel het project.
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