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Ontwerp omslag: Jolanda Ras 

Samenstelling jubileumboek: Ati van Dijk 

Met dank aan de vele mensen die artikelen hebben geschreven, foto’s ter beschikking hebben gesteld, hebben geholpen met 

het scannen van foto’s (Neeltje Weijers) en het doorwerken van 50 jaar Mededelingen (Leen Ras, Rose Min Lammens). 

Het jubileumcomité: v.l.n.r. Ida Smits, Leen en Joke Ras, Wim van Heesen, Cathalien de Boer, Ati van Dijk 



3 

50 JAAR 

IN VERBONDENHEID 

 

Lieve mensen,  

voor u ligt het NPG-50 jaar jubileumboek. 

Meer dan een jaar geleden is het Comité 50 jaar NPG begonnen met de voorbereidin-

gen voor een jaar met allerlei feestelijke diensten, gebeurtenissen en activiteiten. 

Een van de voorstellen betrof de samenstelling van een jubileumboek. 

50 jaar NPG vol met herinneringen aan wat we samen hebben beleefd. 

Hoe het allemaal begon en hoe het verder ging. 

In dit boek proberen wij uit de oude Mededelingen aardige verhalen naar voren te ha-

len. 

Oud-predikanten hebben hun herinneringen opgeschreven. 

Leden en oud-leden zijn in hun fotoalbums gedoken en hebben foto’s opgestuurd. 

Ook hebben zij anekdotes van vroeger opgehaald. 

Wij hopen dat hierin een beeld naar voren komt van 50 jaar VERBONDENHEID met  

elkaar, een gemeenschap van mensen die met elkaar hun geloof willen beleven op een 

open manier, en naar iedereen toe die met ons mee wil doen. 

Ook 50 jaar verbondenheid, in die zin, dat wij een gemeenschap zijn van mensen die er 

voor elkaar zijn, een gemeenschap van mensen, met mensen en door mensen, een ge-

meenschap waar ik ondertussen ook al weer meer dan 30 jaar deel van uitmaak, een 

gemeenschap waar je je thuis kunt voelen, en waar je opgevangen wordt als dat nodig is 

en/of als er behoefte aan is. 

Bladert u door dit boek en ik weet zeker dat er een glimlach op uw gezicht komt bij de 

vele herinneringen die u tegenkomt, of die aan mensen die er nog niet zo lang bij zijn, 

laat zien, dat de NPG een gemeenschap is die het waard is om bij te horen. 

Ik wens u heel veel lees- en kijkplezier. 

Wim van Heesen, voorzitter NPG 
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Luxemburg 1955 – 1971 door de heer Jan Voogt 

In september 1955 begonnen Cock Mesman en ik aan een groot avontuur in Luxemburg. Er werden een onder-
wijzeres en een onderwijzer voor de Nederlandstalige afdeling van de lagere school in Luxemburg gevraagd. Bij 
de sollicitatiegesprekken op het ministerie van Onderwijs werd ons van alles gevraagd, maar er werd maar wei-
nig over de school verteld . Het was een experiment. Als het niet zou slagen, zouden wij bij terugkeer naar Ne-
derland aan een baan worden geholpen aan een van de Rijksleerscholen voor lager onderwijs. 
 
De heer P. Tazelaar, inspecteur lager onderwijs voor woonwagenkinderen (rijdende kermis) en schipperskin-
deren zou het experiment begeleiden. Over salaris en sociale voorzieningen waren slechts schaarse inlichtingen 
voorhanden. “Uw collega’s rijden auto” en dat was in 1955 heel wat voor een onderwijzer. En zo begonnen we 
15 september 1955 in een oude meubelzaak in de Avenue Pasteur de eerste Europese School. De leerlingen wa-
ren kinderen van ouders die bij de EGKS werkten, in Luxemburg ook wel Schumanplan genoemd. 
 
Niet alleen moest het onderwijs in de verschillende talen op elkaar afgestemd worden, maar ook het godsdienst-
onderwijs. Over het nieuwe Europa en de school, de tweede taal en geschiedenis, werd in krantenartikelen veel 
vermeld, over het geestelijk leven weinig. Maar er waren uitzonderingen.  
Dr. Bernard Al, leraar Oude Talen en later directeur van de Europese School te Mol wijdde een artikel in 
“Socialisme en Democratie” aan de Europese School en in het bijzonder aan de geestelijke vorming. Ds. Spelberg 
schreef in “Vrije Geluiden” van de VPRO een artikel over de Protestantse Gemeenschap en er kwam ook een uit-
zending over de radio. 
 
De Nederlandse voorlichter van de EGKS schreef in een artikel in het Luxemburger Wort o.a.: 
“Voor de Nederlandse katholieken, en zeker ook voor de gelovige (!) protestanten biedt de school voor wat betreft 
de godsdienstige vorming het alleruiterste minimum in de vorm van enkele uren godsdienstonderwijs per week. In 
eigen land zou men daar geen genoegen mee nemen. Er diende dan ook een goede selectie van leerkrachten 
plaats te vinden, want zij mochten niet in botsing komen met  de geloofsovertuiging van de ouders. Anders zou-
den gelovige Christenen zich gedwongen voelen hun kinderen naar een andere school of een kostschool te stu-
ren”. 
 
En zo begon een uniek experiment. Het godsdienstonderwijs op de Europese School werd wat betreft de niet-
katholieke leerlingen van de middelbare school verzorgd door de Evangelische Landesbisschof van Luxemburg in 
het Duits en voor de leerlingen van de lagere school door Bé Schipper, die in het bezit was van een diploma voor 
kennis van de godsdienst, uitgereikt door de kweekschool van het Haags Genootschap. In die tijd waren er geen 
Nederlandse diensten. De niet-katholieke ouders gingen, voor zover ze daar behoefte aan hadden, ’s zondags 
naar het Protestantische Gotteshaus (ehemalige Kongregationskirche).  
 
Wat ik mij herinner, is dat de Luxemburgse gemeenteleden oud waren, grijze hoofden, zoals ik nu, en dat het 
jonge element in de kerk kinderen van Duitse en Nederlandse ouders waren die bij de Montanunion oftewel het 
Schumanplan werkten. In 1955 nam Cock Mesman de godsdienstlessen op de lagere school over en Ludwig Hau-
pel, leraar geschiedenis, Duits en Evangelische Religion, gaf deze lessen op de middelbare school aan Duitse en 
Nederlandstalige leerlingen. Voor de katholieke leerlingen was Père Rémy Oliger aangesteld, die in alle taalafde-
lingen werkzaam was. Hij was Elzasser, sprak dus vloeiend Frans en Duits en leerde zichzelf in korte tijd met be-
hulp van de catechismus Italiaans en Nederlands. Pas in 1960 kwam er een Nederlandse pater, nl. Pater Rossen 
O.F.M. En vanaf 1956 gaf mevrouw Leidner-Altepost de katholieke godsdienstlessen op de lagere school voor de 
Nederlandstalige leerlingen. 
 
In 1955/1956 zat de Protestantse Gemeenschap niet stil: er was al een briefwisseling met de Synode aan de 
gang, een en ander op touw gezet door Hans Haighton. In 1956 kwam de familie Buiter naar Luxemburg. Harm 
Buiter had veel contacten in het “Kerk en Wereld”-werk en hij nodigde de Wika (kerkelijk werker) Leen van Gin-
kel uit om een dienst en een avondsamenkomst in Luxemburg te leiden. In het begin gebeurde dit in de huiska-
mer, o.a. bij de familie Buiter, daarna weken we uit naar het clubgebouw aan de Boulevard Prince Henri, waar de 
familie De la Morvonnais de scepter zwaaide. Eerst moesten we dan ’s morgens vroeg de asbakken, glazen, fles-
sen en lege borden van de zaterdagavondbevolking verwijderen. We hadden één grammofoonplaat met orgel-
muziek, Hans Haighton ontving de dominee en ik bediende de pick-up en zette de stoelen klaar. Vermeldens-
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waard voor het geestelijke leven in die tijd was dat Nettie Roos in de beginjaren rond Pasen een bijeenkomst in de 
Club belegde, waar zij dan de Matthäus Passion draaide. Na de Boulevard Prince Henri werden de diensten ge-
houden in de Rue de Crécy, de muziekzaal van de Europese School, om uiteindelijk in de Avenue Gaston Diderich 
terecht te komen. 
 
De Zondagsschool werd 14 oktober 1959 opgericht door de dames Campbell, Donner, Nijenhuis, Voogt en Wie-
lenga. Op 18 oktober vond de eerste Zondagsschool plaats, geleid door de dames Nijenhuis en Voogt, in de huis-
kamer van de familie Voogt, onze zoon lag daar in de reiswieg gezellig bij. 
 
Het geregeld veranderen van dominee gaf aanleiding tot leuke discussies op de maandagmorgen met de ouders 
bij de school. Zelf herinner ik me, dat ds. J. Jacobs van de N.P.B. het gedicht “De vis” van Ed Hoornik als onder-
werp voor zijn preek nam. “Dat was geen preek, dat was een lezing”, luidde het commentaar van een aantal gelo-
vigen. De uitdrukking uit dit gedicht “Als torren kropen zij rond” is mij tot heden bijgebleven. 
 

Na verloop van tijd werd de organisatie van de N.P.G. formeler. Na ds. Sillevis Smit, die bij mevr. Kröner een gast-
vrij onderdak genoot en ds. Lindijer, die regelmatig uit Brussel overkwam en o.a. door de familie Van der Loo in 

hoog tempo van het ene naar het andere adres ge-
reden werd, arriveerde de eerste vast benoemde 
predikant, ds. P. de Haas, die nu ook de godsdienst-
lessen voor het merendeel voor zijn rekening nam.  
 
Inmiddels hadden acht mannen en één vrouw de 
statuten ontworpen en kon een bloeiende N.P.G. 
van start gaan.  

Door mevr. D.A. Donner 

In 1958 is Amsterdam - Hesperange vér. In “de dienst” (Waalkerk-Z.) wordt ge-

beden voor “dit gezin dat alle schepen achter zich verbrandt”.  Want: kerken 

genoeg daar in Luxemburg, maar de “ware”? Ambtelijk klopt het: attestatie naar 

Brussel. Daar staan Ds. Nagel (ger.) en Ds. Fagel (herv.) mét kerkelijke  

bureaus.   

Ds. Nagel komt “op huisbezoek”. Hij verheugt zich op “een klein gereformeerd 

stekje” in de stad. Er wonen nl. - ook toen al! -  Van Heesens en Wisselsen.   

10 nieuwe “zielen” zetten dus zoden aan de dijk. 

2015, nu, een feestelijk omkijken: dat het zo anders bleek te kunnen: anders 

kijken, anders denken; grenzen schrappen, elkaar ontmoeten, want dat was en 

dat blijve de kracht: - anders - vergezichten in een prachtig land. 

Andrea Donner anno 2015 op het harmonium 

van Zuster Arnolda 
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Korte kroniek over het kinderhuis op de Avenue Gaston Diderich 35 

Tijdens de mobilisatie in 1939 besloten drie bevriende Diaconessen, een Luxemburgse, Elise Offenbach (geb.1894), 
een Nederlandse, Johanna Speckman (geb. 1895) en een veel jongere Duitse,  Eva, in de kelders van de school 
Sainte Sophie (toen nog tegenover de Protestantse Kerk in de stad) een opvangcentrum voor ontheemden te 
beginnen. Eva had goede contacten, want haar grootmoeder was een Pescatore. Deze bezat sinds 1930 het huis  
Gaston Diderich 35 en in 1940 stond zij het huis af aan de drie zusters, die direct al ruimte te kort hadden voor hun 
werk in de stad. Extern (als dagverblijf), maar spoedig ook intern, liep het storm, en de zusters smeekten bij hun 
collega’s om versterking. Zo kwam in 1942 Arnolda Speckman (geb.1898) met haar moeder uit Nederland, om te 
helpen. “Oma” Speckman stierf in 1950, en ligt in Merl begraven, als eerste in het familiegraf Speckman –
Offenbach en de kleine Daniel Schroeder (diens moeder is nu de eigenaar van het graf).   

Van 1940 tot 1945 zijn cijfers bekend,  die in het Duits maar op Amerikaans papier, ons iets zeggen over het werk 
van de zusters in die eerste jaren. Hier verkort het overzicht:          
1940:  per dag was opname van 35 daklozen en verzwakten geen uitzondering.                                                                                                             
Dit kon oplopen tot 65 per dag in 1945. De zusters schatten het totaal op 300 patienten in 5 jaar.                                    
Daarbij kwamen 105 zieke vluchtelingen in 1940, en 180 bejaarden (1940-1945), daarbij 80 babies en kleuters 
(1942-1945), dwz. 60 van 9 dagen tot 1 jaar, 15 van 1 tot 2 jaar,  en 5 van 3 tot 5 jaar. De totale babysterfte was 8, 
een wonder gezien de omstandigheden. Personeelsleden ( 1940-1945) 40 personen. Voor het enige vaste 
personeelslid werden pensioenbonnetjes geplakt.  
 
Natuurlijk waren de periodes, die de logés bij de zusters woonden heel  uiteenlopend,  maar om een voorbeeld te 
geven:  gedurende de jaren 1944/1945 zijn 25 vluchtelingen 6 maanden in het tehuis gebleven. De gegevens zijn 
incompleet, want de zusters vertrouwden op God en administratie schoot erbij in. Men kan zeggen, dat een kleine 
duizend behoeftigen korter of langer zorg van de zusters genoten hebben. Want na de oorlog bleef het druk: het 
aantal volwassenen  nam af, maar de kinderschaar telde in 1955 nog 52 minderjarigen. En dat waren blijvertjes, 
want dit huis was hun ouderlijk huis.  Madame Pescatore schonk in 1946 het huis aan de Wereldraad van Kerken in 
Génève, met caritatieve bestemming  en woonrecht voor de zusters in functie. De financiering bleef echter een 
probleem, en de zusters leverden hun eigen kapitaal en hun AOW in om het huishouden draaiende te houden.  
Gulle gevers waren de Amerikaanse Ambassade (Ambassadrice Perle Mesta adopteerde zelfs een jongetje uit het 
huis) en de Amerikaanse bezetting in Bitburg (kerstfeest), en niet minder de Franciskaner en Elisabether nonnen 
(alle ziektekosten).  Ook vele leveranciers hielpen, hetgeen niet wegnam dat een tijdlang electriciteit  en gas waren 
afgesloten. Het huis werd in 1963 door Génève  verkocht. Zowel de NPG als de EKD (Evangelische Kirche 
Deutschland) zijn zelfstandig, niet gesteund door het moederland, en dus niet kapitaalkrachtig. Maar de Duitse 
leden namen hypotheken op hun eigen onroerend goed en zo kon de EKD het huis kopen. Een waarlijk bijbelse 
geste. Het huis  werd opgeknapt als pastorie en de bovenste etage werd  voor de zusters geschikt gemaakt. In 1970 
stierf Johanna en in 1973 Elise Offenbach. Arnolda bleef alleen achter, omringd door een stroom bezoekende ex-
pupillen en de  zorg van de EKD en de NPG. Zij had de eer, om bij officiele bezoeken aan Koningin  Juliana en later 
Koningin Beatrix voorgesteld te worden, en om uit handen  van Ambassadeur Jhr. Mr. B.E. Quarles van Ufford de 
eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau te ontvangen.  Een nieuwe tijd brak aan, waarbij 
ze zelfs een voordracht hield over Charles Dickens voor de boekenclub.  Ze verhuisde naar het tehuis voor ouderen 
te Bofferding, waar zij stierf, 91 jaar oud, in 1989.  De kinderen van het huis, tenminste 15, vormen nog steeds een 
hecht gezin, terugkijkend op een gelukkige jeugd.       
             

Bronnen: de archiefkennis van de EKD, archief van 
zuster Arnolda  beheerd door Gilbert Blasen,  
Dr. Margreet Pompe                                                                                                                                                                                                                                           

 
Op een verjaardag van 

zuster Arnolda. 
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De kwaliteit van de scan van dit artikel is niet geweldig, maar ik wilde u dit toch niet onthouden. Het geeft een prachtig beeld 

van hoe een gastpredikant over de NPG dacht.   

Na enig zoeken op internet kwamen wij tot de conclusie dat de initialen J.J.S. voor ds. J.J. Saraber uit Winterswijk staan.   

Dit werd bevestigd door Han Nijenhuis. 

Uit het kerkblad van de N.H. kerk in Winterswijk—27.1.1961 
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Interview met Han Nijenhuis 

„Toen wij in 1959 in Luxemburg arriveerden, werden er al van tijd tot tijd in het weekend bijeenkomsten 

gehouden waarbij een predikant uit Nederland werd uitgenodigd. De locaties bevonden zich doorgaans in 

de stad, omdat het merendeel van de deelnemers bestond uit EU-ambtenaren, die toen nog allemaal in 

Luxemburg-stad woonden. Daarbuiten was er slechts woestenij…  

Naast huiskamerbijeenkomsten volgden als locaties o.a. de club van de voormalige Hoge Autoriteit aan de 

Boulevard Prince Henri, waar het niet ongebruikelijk was dat eerst de rommel van de drankgelagen van de 

vorige avond moest worden opgeruimd, het voormalige casino schuin tegenover de Gëlle Fra, de muziek-

zaal van de oude Europese School en het weeshuis van de Nederlandse diacones zuster Arnolda aan de 

Avenue Gaston Diderich. Deze was na de oorlog op eigen initiatief naar Luxemburg gekomen en bestierde 

daar een aantal jaren een weeshuis, zoals nu vanuit Nederland in landen als Roemenië gebeurt. Zo kan er 

heel wat veranderen in de wereld… Tot in deze eeuw heeft de NPG in de benedenzaal van het huis aan de 

Avenue Gaston Diderich gekerkt. Zuster Arnolda heeft het pand nog aan de kersverse NPG te koop aange-

boden, maar men schrok voor de aanschaf terug. De Duitse Evangelische Kirche heeft het pand toen ge-

kocht en we hebben jarenlang kunnen profiteren van hun gastvrijheid. 

Predikanten die regelmatig kwamen, waren toenmalig vlootpredikant ds. Sillevis Smitt en ds. Lindijer uit 

Brussel. Deze laatste zette zich indien nodig ook in voor pastoraal werk en werd dan door een vrijwilliger 

rondgereden. 

In 1965 werd mede op initiatief van prof. Donner, president van het Europees Hof van Justitie, de Neder-

landse Protestantse Gemeenschap opgericht. Wie van deze eminente jurist omvangrijke ontwerp-statuten 

had verwacht, kwam bedrogen uit: het werden maar 2 A4-tjes. Zijn lange ervaring had aangetoond dat hoe 

gedetailleerder statuten waren, hoe meer gedoe er later mee was.  

Andere namen uit de begintijd waren Ludolph, Peeters, Voogt (hoofd van de Europese Lagere School, Van 

Heesen (oom van de huidige voorzitter) en Vereecken, onze troetelbelg om met ds. Van den Dries te spre-

ken. Ik heb jarenlang de gastpredikanten geregeld; ik haalde mijn namen onder meer uit het blad Hervormd 

Nederland, waarop ik was geabonneerd, en ik kreeg ook suggesties van andere predikanten en van NPG-

leden. Ds. Lindijer werd mij voorgesteld door een oud-Lochemenaar in Brussel, die ik nog uit mijn jeugd 

in de Achterhoek kende. 

Vaak kwamen gastpredikanten voor een heel weekend naar Luxemburg en werden dan bij een gastgezin en 

soms op eigen verzoek in een hotel ondergebracht. Het kwam wel eens voor dat de predikant maar één dag 

kon vrijmaken en dan kwam deze doorgaans per trein. Ik kan mij herinneren dat op een keer een gastpredi-

kant voor het eerst in Luxemburg kwam en wel met de TEE-trein uit Amsterdam/Brussel om 10.00 uur. Dit 

was een directe verbinding die daarna doorreed naar Zürich. Wat een luxe! Ik had de predikant meegedeeld 

dat ik hem zou komen ophalen en maakte daarbij een kwinkslag in de trant van: “Let op de rode loper en 

misschien komt de fanfare ook mee om u welkom te heten, we zullen zien.” 

Toen ik om kwart voor tien bij Luxembourg-gare arriveerde, was het een drukte van belang: gendarmes op 

de motor, limousines en veel hoogwaardigheidsbekleders. Met enige moeite betrad ik het perron en wie 

schetst mijn verbazing toen ik daar een rode loper en een complete militaire kapel zag staan. Wat bleek? In 

dezelfde trein zat de president van Griekenland, die in Brussel was ingestapt en nu het Groothertogdom met 

een bezoek vereerde. Nooit zal ik meer de verwarde blik van de gastpredikant vergeten toen hij uit de trein 

stapte en het hele spektakel op het perron ontwaarde… 

In 1968 ging de Hoge Autoriteit (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) in Luxemburg op in de Eu-

ropese Commissie en vertrokken veel Nederlandse ambtenaren naar Brussel. Dat was een hele aderlating 

voor de NPG, maar gelukkig werden steeds meer boeren en hun familie lid. Om maar een paar te noemen: 

de families Ras, Wouters, Van Luijk en Van der Sluis. Zij waren het fundament van de NPG: zij bleven en 

hun kinderen vaak ook. 

Mijn overleden vrouw Lenie was, meer nog dan ik, degene die nieuwe mensen in de kerk uitnodigde voor 

een kopje koffie bij ons thuis na de dienst. Op die manier vingen we “nieuwelingen” op en we hebben be-

grepen dat velen dat als heel positief hebben ervaren. Ook voor andere bijeenkomsten nam mijn vrouw 

vaak het voortouw en zij heeft daarmee zeker ook een behoorlijk steentje bijgedragen aan de NPG.” 

(Interview: Peter Hondius) 
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Herinneringen van de oud-predikanten 

Herinneringen aan de N.P.G. in de tijd van 1968 tot 1972 

 

Wanneer ik aan de NPG terugdenk, dan komen er spontaan een heleboel goede herinneringen naar boven. Enige wil ik 
hier noemen. 

 Een oecumenische gespreksdienst op een zondagmorgen in de foyer van het oude en eerste gebouw van de Com-
missie met een panel over het thema vergeving. 

 Een zogenaamde experimentele dienst over Jona in de gymnastiekzaal van de oude Europese School met rollenspel 
van de jongeren uit de godsdienstklassen van de school. 

 De kerkdiensten waarin enige leden van NPG hebben gepreekt. Ik ga nu geen namen noemen, maar de predik- 
(st)ers staan mij nog duidelijk voor ogen. 

 De vele bezoeken bij bijna alle leden van de NPG. Het was zo leuk klein en overzichtelijk allemaal. 

 De vele kringen (bijbel, theologie, literatuur) bij de mensen aan huis, die heel (soms te) lang konden duren. 

 De intensieve oecumenische samenwerking met de Europese Parochie was zeer inspirerend. De pater preekte af en 
toe in een dienst van de NPG. Er zijn veel oecumenische projecten in de godsdienstklassen van de Europese School 
uitgevoerd. Ik denk aan de door ons zelf opgebouwde bijbelcursus voor de lagere school, maar ook aan Jesus Christ 
Superstar. 

 Wat later in Nederland Samen op Weg werd genoemd was in de NPG al van het begin af een stuk realiteit. Vrijzin-
nig, Gereformeerd, links, rechts, Hervormd, Doopsgezind, etc.: alles bleef bij elkaar en werd geaccepteerd. 

 Soms was het aantal godsdienstlessen (16 uur) een beetje veel. De jaren 1968 waren aan de leerlingen niet spoor-
loos voorbijgegaan. Het was vaak niet gemakkelijk om met de jeugd over religieuze thema‘s te communiceren. 

 

Peter de Haas 

Discussie in GD eind 1971 na lezing Dr. H. Zahrnt 

Peter de Haas op het 45-jarig 

jubileum in 2010 
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DENKEND AAN LUXEMBURG 

Die eerste gemeente!  

Toen zag je ertegenop als tegen een verleidelijke berg: fascinerend en wat huivering-
wekkend. Je bent klaargestoomd op het seminarie en pas getrouwd. Het gaat begin-
nen! Het werd de NPG.  

Ik had een advertentie gelezen en de oecumenische invulling trok me. 

Bij voorbaat werd al over een gebruikelijke startperiode van vier jaar gesproken. Daar-
na volgden twee langere standplaatsen van ieder ca. 15 jaar in Zwitserland; en nu nog 
eens als emeritus vier jaarlijkse invalbeurten in vacante gemeentes in Nederland. Ik ben 
nu (met 70) gestopt met gemeentewerk, maar ga nog voor als gastpredikant. 

Maar die NPG: het was als een eerste liefde. Je gretigheid is minstens zo groot als je 
onervarenheid. En beiden moeten hun vuurdoop doorstaan.  

Leren doseren en (Europese School!) doceren, leren incasseren en organiseren. En vooral  
inspireren. 

Je hebt wel genoeg in huis aan studiemateriaal, maar je voelt je toch in het water gegooid zonder zwemvest. De 
NPG was prima georganiseerd en het lesgeven beviel me. 

Maar het pastoraat was niet eenvoudig. Het gebruikelijke kader van een doorsnee-gemeente ontbrak. Nauwelijks 
bezoekjes in ziekenhuizen, en pas op het einde een begrafenis, van de ambassadeur nog wel.  

De bezoekjes waren doorgaans eerder een gezellige vorm van kennismaken, vooral ook als echtpaar. Het viel dan 
niet mee om er een pastorale draai aan te geven, en dat maakte me eerder wat afwachtend. Ik herinner me, dat ik 
ineens wat al te abrupt in die rol overging en dat de betrokken heer des huizes de onvergetelijke woorden sprak: 
“Nog een whisky dominee!” 

De preken vonden plaats tussen meestal twee preektijgers of bekende Nederlanders in. Het was een voortreffelijk 
idee om de leden van de NPG de kans te bieden een eigen predikant aan te dragen, opdat de veelstemmigheid van 
ons protestantse koor ter sprake kon komen.   

Maar in de praktijk kwam het er op neer, dat er vooral grote namen naar Luxemburg kwamen. En daar tussen in 
moest jij dan maar aan het Woord komen. 

De preken kwamen meestal pas erg laat in de zaterdagnacht klaar.  

Wat een gevecht toen en wat een belangrijke leerschool!  

Ik denk met name aan Ton Petersen, die met zijn brede glimlach en zijn wat Amsterdamse accent een bemoedi-
gende rol heeft gespeeld in die soms wat al te gretige, maar toch ook schuchtere beginnerstijd. 

De R.K.-collega Jan van der Laar was een goede maat, op school, in gespreksgroepen en bij de oecumenische dien-
sten. Hij heeft zelfs onze eerste zoon, Luut, in de Glaciskapel gedoopt, zonder allerlei remmende formaliteiten. 

We waren in Luxemburg veel verder dan in Nederland en de oecumene leefde intens. In dat verband moet ook de 
rol van Pol Somers worden genoemd, als inspirerend koorleider. 

Voor mij waren de boeren te midden van de ambtenaren een sympathieke verrijking. Zodoende kwam er toch een 
wat bredere herkenbaarheid als kerkgemeente tot stand. 

Zo’n zeventig Nederlandse gezinnen van diverse kerkelijke bloedgroepen mocht ik begeleiden. En natuurlijk ook 
omgekeerd.  De NPG was als een leerschool, een exercitieterrein en een broedplaats voor me. 

Ik ben nu al zes jaar met emeritaat, hertrouwd, in onze zomer in Friesland en in hun zomer in Kaapstad te vinden.  

Tijd genoeg om terug te blikken op de NPG met een dankbare glimlach.  

          

ds. Gerrit de Haan 
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Huwelijksinzegening van 

Marnix Wielenga en Edith 

Povel door pater Jan van der 

Laar en ds. Gerrit de Haan 

15 april 1974 - Glacis Kapel 

V.l.n.r. 

Ida Smits, Mien Breton van Groll, 

Thora van den Berge,  

Frank Vereecken, Nel van der 

Loo, Ilse de Haan, Leny Nijenhuis, 

Gerrit de Haan, Guus Breton van 

Groll 

Afscheidsdienst ds. De Haan, met mevr. Donner 

1976 

15 november 1975, Pater Van der Laar en ds. De Haan 
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Impressies van de periode 1977-1985 als predikant van de NPG 

 
Het geschiedde onder het bewind van mevrouw Dien Donner en de heren Ton Petersen, Frank Vereecken 

en Gerrit Lammens dat wij daar waren in Luxemburg. 

De voorzitster en de voorzitters samen met die anderen: Het Bestuur. Niet de kerkenraad, niet ouderlingen 

en diakenen maar: Het Bestuur. 

Wat een heerlijke ervaring: geen kerkenraad. 

Dat volkomen vrije in dat prachtige vrije land. 

Je moest als dominee gewoon je best doen en je eigen gang gaan. En als die gang wat uit het spoor liep, 

was daar Het Bestuur. Want op de Bestuursvergaderingen mocht je van je werk vertellen en werd er geluis-

terd en toch ook wel heel veel gelachen. 

 

Het liep ook allemaal. Al moest je wel opletten. Zijn we niet alleen maar een “fijne, prettige” club?  Zijn 

we een goede gemeente van Christus?  Is er aandacht voor elkaar en voor de wereld om ons heen?  Er 

dreigde altijd een zekere gemoedelijkheid, waarin ik me ook graag koesterde, want dat lag me wel. 

Toch liep het allemaal. De kerkdiensten, afwisselend in de Gaston Diederich en de St.Sophie. Het gesleep 

met het kleine orgel totdat het orgel op mysterieuze wijze verdween. De kinderen voor in de kerk die zelf 

weinig vragen stelden maar wel op elke vraag een antwoord wisten. 

De kerkdiensten: heilzame ontmoetingsplekken. Men kwam van heinde en ver. In weer en wind. De boeren 

wat aan de late kant want die moesten eerst melken. Maar ze waren er altijd. 

 

En dan waren er de kringen. Een wonderlijk woord.  Ja, we zaten in een kring.  De bijbelkring. De theolo-

gische kring waar zeer diepzinnige en vrijzinnige dingen werden gezegd.  De oecumenische dameskring, 

waar Pater Jan van der Laar en ik altijd bij waren. Meestal in dat bijzondere huis van Margreet Pompe. 

Wat een goede tijd met Jan van der Laar en eigenlijk met de hele katholieke Nederlandse gemeenschap. De 

cantorij onder leiding van Pol Somers. De zo vroeg overleden Pol Somers die altijd bij een kerkdienst 

vroeg: Wat is het thema?  Zo hielden we met regelmaat oecumenische diensten. 

 

Met Jan van der Laar voor de katholieken, “deed” ik de Europese School. We trokken regelmatig samen 

op. Na de lessen sprak Jan van der Laar vaak de woorden: “Wat zijn ze weer druk vandaag”. 

Het lesgeven was een belangrijke taak. Span-

nend ook want het was godsdienstonderwijs 

voor protestanten terwijl lang niet alle kinderen 

protestant waren. En toch proberen richting te 

geven in de bijbel, kerk, godsdiensten en alles 

wat daarmee te maken had in de wereld. Voor 

ouders belangrijk, voor leerlingen niet altijd 

even aantrekkelijk. 

 

Het was een balanceren tussen algemene infor-

matie en je eigen overtuiging. Daarom alleen al 

zo boeiend. Samen met Nel van der Loo, Ida 

Smits en Henriette Pilon hebben we dat gepro-

beerd. 

 

Het was de tijd van bezoeken. Alles met de auto. Mensen thuis, in hun omgeving, met hun verdriet en on-

behagen en met hun “álles loopt gewoon, het gaat goed”. 

 

De NPG was geen doorsnee Nederlandse gemeente. Het was een ”uitgelezen” gezelschap. Maar wel een 

gemeenschap die wilde dat het Woord van God verkondigd werd en gedaan werd. Gewone mensen, Adams 

en Eva's en hun kinderen. Het was een vreugde om te midden van die gemeenschap predikant te zijn. 

 

Peter Pilon 
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24 maart 1985  

Belijdenis van 

Leendert Valstar, Annette  

Wouters, Madelon van Waardenburg, 

Monique de Bliek 

Na de kerkdienst in de Ste Sophie: 

Saskia Vernimmen, Jojo de Vries, Judith 

Pilon, Jacqueline Vernimmen, Tineke  

Pilon  

Afscheid ds. Pilon - 7 juli 1985 
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INTERVIEW MET DS BEREND VAN DIJKENn 21 mei 1990 

Uit Mededelingen 2 van juli 1990.Ik ben een mens van gemengde gevoelens 

"Een mooi oud kerkgebouw met die speciale sfeer zegt me best wel wat. Maar als beweerd wordt dat een kerkdienst 

alleen in zo'n gebouw een werkelijke dienst is, kom ik in de oppositie. Dat vind ik onzin. We moeten de zaken niet 

omkeren. Het gaat uiteindelijk om de inhoud." Aan het woord is Berend van Dijken. In september a.s. wordt hij 42. 

Als vader van drie kinderen heeft hij zijn werkplek gecreëerd in de sous-sol en daar zitten we met een kop koffie (en 

Ineke's overheerlijke cake erbij) als ik vraag naar zijn oorsprong." 

In Grootegast (in het westen van de provincie Groningen), waar ik geboren ben, zeggen we "kwiet niet". Een andere 

Groninger zegt dan "kwait nait". Mijn beide grootvaders waren boer en mijn vader ontdekte in de jaren vijftig alras 

dat alleen grote boeren toekomst hadden. Onze boerderij was klein en daarom besloot hij zich te laten opleiden tot 

pluimveedeskundige om als zodanig te kunnen gaan werken bij Sluys (pluim)veevoer. Daar zijn werkzaamheden als 

vertegenwoordiger vaak erg plaatsbepaald waren, verhuisden we ook nogal eens. Als hij elders weer beter verdienen 

kon, gingen we dáárheen, omdat zijn enige uiteindelijke doel was om ons allen te laten leren. 

 

Dat was iets waartoe hem nooit de kans geboden was. Hij had graag architectuur gedaan. Ik heb hem dan ook vaak 

bewonderd om zijn tekentalent. Schilderen deed hij niet. Martin, onze zoon, zal wel iets van hem hebben. Die doet 

het graag en heel aardig. Heeft al een tijd elke week les ook. Van 1963 tot zijn dood in 1973 heeft mijn vader ook 

nog in Duitsland gewerkt, omdat hij pioniersarbeid verrichten moest voor Profimi, een soortgelijk bedrijf als Sluys, 

waar hij toen werkte. Zijn woonplaats bleef Winterswijk, waar hij op zijn 52ste stierf. Mijn moeder is in 1980 her-

trouwd en is nu 64. 

 

Zoals Berend van tevoren al had aangekondigd, wordt ons gesprek voor korte tijd onderbroken door een telefoonge-

sprek. Ik kijk intussen rond. Zie heel veel boeken van allerlei aard. Mooie oude bijbelplaten staan tegen de muur. De 

tekenen van het komende vertrek naar Curaçao zijn al duidelijk aanwezig. Men heeft hem aangeraden de boeken 

vooral goed te "screenen", omdat Curaçao niet bepaald een ideaal klimaat heeft om boeken in goede staat te houden. 

In de sous-sol is het goed toeven; er hangen foto's van een eerdere standplaats in een collage gevat en een mooie 

stemmige foto van Berend (op de rug genomen) "in actie", gehuld in toga. 

Geen ster 

Mijn lievelingsvak was geschiedenis. Dat is het nog steeds. Ik zat op de lagere school (waar ik overigens in de vierde 

ben blijven zitten) in de zesde klas en daar had ik een onderwijzer die wel iets in mij zag. Dat wil zeggen, hij vond 

dat ik naar het gymnasium moest. Nu was het in mijn omgeving zo, dat het al heel wat was als je naar de MULO 

ging: dan kon je erg goed leren. Ging je naar de HBS, dan werd je zowat professor! Maar gymnasium.... dat was iets 

geheel nieuws. In diezelfde periode moesten we op school een test doen in verband met je beroepskeuze. Ik wilde 

zeeman en dominee worden! Dat gymnasium is me erg goed van pas gekomen, omdat dat toen nog als enige moge-

lijkheid – qua vooropleiding – gold om theologie te gaan studeren. Nu ligt dat allemaal wat anders. Mijn aspiraties 

om dominee te worden, hadden erg veel te maken met het voorbeeld dat ik zag bij de dominee bij ons in de buurt.  

's Morgens in alle vroegte voorbijfietsend, zag ik de gordijnen nog dicht en dacht ik: "Dát lijkt me wel wat, zo' n 

baan!". Ook werd ik erg geïnspireerd door de verhalen die ik allemaal zo mooi vond. Van Salomo bijv. Ik wilde dat 

alles zo graag aan "de mensen" doorvertellen. 

 

Mijn moeder was degene die ons altijd meenam naar de kerk, terwijl mijn vader er zelden kwam. Van de vijf kin-

deren bij ons thuis is – uitgezonderd een broer – niemand meer erg actief in de kerk. Met twee van de drie anderen 

praat ik er weleens over, maar 't is niet eenvoudig als je zo "close" bent (ik heb drie broers en een zusje). Jezus zei 

het al: "Een profeet is niet geliefd in zijn eigen vaderstad", en zo werkt dat ook. Daarom wil hier graag heel voor-

zichtig mee omgaan. 
 
Wil je mensen echt bereiken, dan moet je beginnen met hen recht te doen. Als er dan een bepaalde openheid ontstaat 

in de relatie kan de mogelijkheid zich ontwikkelen voor een gesprek. Met recht doen bedoel ik overigens: mensen 

respecteren in hun eigenheid. Stel dat ik in gesprek kom met een overtuigd atheïst, dan vind ik dat op z'n minst wel 

zéér boeiend! Ik wil graag proberen te begrijpen wat anderen denken en voelen. Ook al is dit tegengesteld aan mijn 

opvattingen. Als de openheid er maar is. De spanning en uitdaging die dat ook met zich meebrengt stelt je telkens 

opnieuw in de gelegenheid je eigen ideeën en waarden te beschouwen en onderzoeken. Datzelfde ervaar ik bij niet-

gelovige leerlingen, waarmee ik vaak geweldige gesprekken heb. 

Het geloof kan soms ook eerder een last dan een lust zijn.... Als je alleen al denkt aan vragen zoals: "Waarom laat 
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God dit toe?" of "Waarom doet God daar niets aan?" Tegelijkertijd vind ik dat je het geloof kunt vergelijken met 

verliefdheid, als je dan ineens weer duidelijk voelt: Ja, 't is er nog! Om dat mee te maken heb je altijd ook andere 

mensen nodig. Onder andere vind ik de kerkgemeenschap in dit verband heel belangrijk en zinvol. Ik geloof sowieso 

niet in een "self supporting" christendom. Anderen – binnen en buiten de kerk – helpen je kritisch te blijven. Zeker 

ten opzichte van jezelf. Mijn gezin bestaat voor mij bijvoorbeeld ook uit goede, kritische begeleiders. De 

"onderhuidse verbinding" door het geloof is van wezenlijk belang voor mij.  
 
Van 1972 tot 1974 werkte ik in Bedum als pastoraal werker, assistent-predikant. Drie dagen in de week. In de tus-

sentijd studeerde ik af. Het was heel vervelend daar te ontdekken hoe weinig ik nog van het leven wist. Geconfron-

teerd met situaties waarmee ik me beslist geen raad wist, werd dit soort "shock"-ervaring een aanleiding om daarna 

– toen ik in Oostwold (mijn eerste gemeente) werkte – snel iets te gaan doen aan gesprekstechniek en pastorale psy-

chologie. In 1978 vertrok ik vandaar naar Rotterdam, waar mijn opdracht een heel vage en tegelijkertijd een heel 

boeiende was. Zonder richtlijnen of specifieke instructies moest ik zelf maar uitvinden hoe ik dat aan zou pakken. 

"Begin iets in de binnenstad", luidde de opdracht van de gereformeerde kerk daar. Uiteindelijk hebben we een 

"winkeltje" opgezet, dat overigens nog steeds functioneert. Mensen lopen in en uit. Zo'n beetje als een rechtswinkel. 

Ik ben erg blij dat het nog steeds loopt. Het was een leuke, boeiende tijd over het algemeen genomen. In 1985 beslo-

ten we te verhuizen naar Luxemburg. Bij die beslissing zijn de kinderen ook wel betrokken geweest, maar ze waren 

nog veel kleiner. Deze keer, toen Curaçao ter sprake kwam, is er echt sprake geweest van plenair overleg. 

 

Voor mij is mijn gezin de plaats waar ik thuis ben. Zonder toga. Ook in negatieve zin. Ik speel een totaal andere rol 

in een situatie waarin het gezin toch wel vaak op de tweede plaats komt. Ik wil een goede echtgenoot en vader zijn. 

De kritiek, waarover ik al eerder sprak, is vaak heel verhelderend en in ieder geval ongezouten. Ineke heb ik in de 

kerk ontmoet. Ze zat op de achterste rij en ik ben gewoon bij haar thuis gaan aanbellen. Ze deed zelf open en be-

greep niets van het gesprek dat zich vervolgens afspeelde tussen haar vader en mij. Hij was correspondent bij de 

Theologische Universiteit in Kampen (schreef donateurs aan e.d.) en we hadden elkaar daar wel eens ontmoet. Zijn 

doofheid – waarvan ik niet op de hoogte was – gaf aanleiding tot verwarring, die gelukkig later weer is opgelost. En 

alles kwam op zijn pootjes terecht. 

 

Ik houd er erg van om me te bewegen ergens tussen kerk en wereld. Ben niet een mens om altijd maar in de kerk 

bezig te zijn. De mensen die ik waarschijnlijk zal tegenkomen in mijn nieuwe werkkring in Curaçao zijn heel ver-

schillend van achtergrond en milieu. De zeevarenden zijn van alle nationaliteiten en van alle lagen van de bevolking 

afkomstig, terwijl ik verwacht ook van doen te krijgen met Europeanen die zeer geciviliseerd zijn en eventueel wei-

nig of geen band meer hebben met het christendom. Je krijgt te maken met allerlei totaal andere toestanden en pro-

blemen en dan moet je maar weer zien dat je er wat van bakt! Ik rommel graag een beetje in de marge, weet je, en 

vooral na de relaxte en heerlijk ontspannen werksfeer die ik hier telkens heb ervaren, zal ik er daar weer heel anders 

tegenaan moeten, denk ik. 

 

Het onderwijs trekt me nog steeds wel aan. Ik moet eerlijk-

heidshalve bekennen dat ik nog geprobeerd heb om in  

Nederland in het hoger beroepsonderwijs of zelfs als univer-

sitair docent iets te vinden. Maar dat is moeilijk tegenwoor-

dig. Er vliegen er steeds meer uit dan erin komen. Boven-

dien is deze baan in Curaçao – als koopvaardijpredikant – 

een echte oude liefde. Ik heb altijd toch wel gehoopt dat 

zich nog eens zo'n kans zou voordoen. Ik heb er echt zin in! 

Toen ik het zag, dacht ik: dát is het. Nieuwe munten slaan 
uit het oude verhaal 

 

God is voor mij Iemand die Zijn gezicht heeft laten zien in 

Jezus van Nazareth. Voor mij is hier sprake van een kern-

punt in het christendom. Een centrale plaats die Jezus heeft 

in het christelijk geloof niet langer erkennen, is naar mijn idee bepalend voor het moment dat we te ver gaan. Daar-

naast wil ik niemand vastpinnen op uitspraken en formules van een concilie van zoveel eeuwen terug en denk altijd 

maar weer: "laat het allemaal maar een geheim blijven. Ik weet uiteindelijk ook niet meer dan ik weet". – In ieder 

geval moeten er nieuwe munten uit het oude verhaal geslagen worden. Ik vind dat wij – levend in 1990 – de mensen 

over het geloof en de bijbel moeten vertellen op een manier die past bij het heden. 

 

Gemeente zijn, dat doe je samen en de pastor is daarbij de stimulator. Er zijn momenten geweest hier in Luxemburg, 
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dat ik het gevoel kreeg dat "hot issues" zoveel mogelijk vermeden werden. Als men dan opmerkte hoe fijn en ge-

zellig we het hier allemaal samen hadden, dacht ik weleens: Ja, alle mogelijke spanningsvelden en moeilijke onder-

werpen lijken hier stelselmatig omzeild te worden. Er wordt nauwelijks over maatschappelijke vragen gesproken 

en over de taak van de kerkgemeenschap op dat vlak. Het feit dat dit een heel oecumenische (zeer gemengde) ge-

meente is, brengt soms ook wel een zekere vlakheid met zich mee. Niemand schijnt zich vanuit de eigen religieuze 

achtergrond te willen profileren. Het kan ook zijn dat ik alles toch té snel en té ongeduldig allemaal steeds weer 

zélf deed, zonder genoeg tijd te nemen om anderen erbij te betrekken en dat wilde ik wél! Graag zelfs! Ik heb het 

hier een heel tolerante en verdraagzame gemeenschap gevonden, waarin ik de tijd vond te doen wat ik zo graag 

wilde. Ik vond het weldadig om zoveel te kunnen lezen. Dat was nodig voor het werken met groepen, maar ook 

voor het pastorale werk en het onderwijs. Er werd niet te veel vergaderd, ook dat was heerlijk. Ja, als je vraagt, wat 

lees je zoal, zeg ik, mijn studie is mijn hobby en dus lees ik in mijn vrije tijd en in mijn vakantie het liefst boeken 

over de geschiedenis van het christendom (19de en 20ste eeuw). Ook geschiedenis in het algemeen bestudeer ik 

graag.  

 

De boodschap die ik, als ik vertrek, zou willen achterlaten voor de NPG is: "Maak een verbinding tussen spirituali-

teit en actie!" Kijk naar voorbeelden als de DDR en Roemenië. Het steeds terugkeren naar de Bron en dáárdoor het 

contact met elkaar maakt die mensen zo moedig. LEEF! Met hoofdletters! Laat niet te veel van je eigenheid ver-

vlakken en geef elkaar daartoe de ruimte. 
 
"Op 1 juli 1990 neem ik het liefst afscheid in een gewone, laatste dienst, zonder toeters en bellen", is zijn antwoord 

op mijn laatste vraag. In de gang hangt een ingelijste foto van Curaçao, vlakbij de voordeur. Nog even en ze gaan 

op weg, naar een eiland, omgeven door prachtig blauw water, waar velen het hart op de tong dragen en waar de zon 

samen met muziek en dans het dagelijks beeld bepalen van het Leven, met een hoofdletter! 

Interview Joke Gellvoet 

Berend van Dijken overleed op 23 januari 2009 

Gesprekskring 
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Lessen voor het leven 

Ati vroeg in het voorjaar om herinneringen, anekdotes en foto's uit onze tijd in Luxemburg. Ik heb haar verzoek 
eerst niet beantwoord, omdat ik niet zo goed ben in memoires en anekdotes. Maar in juli kwam een herhaald ver-
zoek met uiterste deadline en heb ik toch een paar dingen opgeschreven.  

Voorop staat dat wij goede herinneringen hebben aan de vijf jaar dat wij in Luxemburg gewoond en gewerkt heb-
ben. Ik herinner mij vooral de hartelijkheid en gastvrijheid van de NPG en vooral ook de on-Nederlandse “kritische 
tolerantie”, zoals ik het altijd heb genoemd. Vogels van zo uiteenlopende pluimage onder één dak die elkaar niet 
naar het geloofsleven staan, maar verwonderd aan elkaar vragen om uit te leggen waarom de ander zo anders 
denkt en gelooft als jij. Lessen voor het leven.  

Ook goede herinneringen aan de samenwerking met de andere protestantse taalkerken in het wel zeer Rooms-
katholieke Luxemburg. De weekenden in de Elzas waren in veel opzichten verrijkend.  Flammkuchen eten wij 
sindsdien met enige regelmaat. Ergens op zolder ligt nog het door het Luxemburger Wort geweigerde artikel over 
Luther. Ik wist echt niet dat er toentertijd in Luxemburg nog steeds aflaten verkocht werden.  

Hoewel ik op de Europese school het gevoel had als Nederlandstalige docent protestantse godsdienst door de 
leiding slechts gedoogd te worden, heb ik ondanks dat vele mooie momenten met de jongeren van toen gehad. Ik 
ben benieuwd wat er na 20-25 jaar van hen geworden is. Zelf heb ik mij na de periode in Luxemburg helemaal 
gewijd aan het onderwijs. Mijn missie, perspectief van de hoop bieden, is daarin nog steeds leidend.  

Het wonen in de stad was aangenaam en ook onze kinderen hebben een brede horizon voor het leven meegekre-
gen.  

In onze tijd waren de overstromingen in het land. Twee jaar na elkaar, terwijl de statistieken uitgingen van één 
keer per honderd jaar. Helpt allemaal om schijnbare zekerheden in onze werkelijkheid te relativeren.  

Schrijvenderweg komen er steeds meer herinneringen boven en wij verheugen ons er dan ook op die in de ge-
sprekken met oude bekenden tijdens de jubileumviering te delen met elkaar.  

De vraag die na zo lange tijd bij je opkomt, is of al die gesprekken, lessen, kerkdiensten, bruiloften, begrafenissen 
en bijzondere gebeurtenissen voor de toenmalige leden van de NPG, de Nederlandse gemeenschap en mijn leer-
lingen van de Europese school ook flarden van perspectief van de hoop hebben opgeleverd. Ik hoop het natuurlijk 
wel. 

Tenslotte wil ik ieder laten weten dat onze tijd in Luxemburg voor ons van grote waarde is geweest. Daarvoor veel 
dank aan de NPG! 
               Ds. Henk Stam 

 

Afscheid ds. Henk Stam 

september 1995 

Damesgesprekskring 
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Kinderclub 1995 

Met Henk en Jentske Stam, Jan Bert de 

Jong, Julie Smit, Cees Pot en Jan Hulzebos 

Jeugddienst 1995 met ds. Stam 

Thema: Goliath 

Kinderclub 1995 

Met Rose Min Lammens 

De door de Kinderclub gestarte tradi-

tie van een jaarlijkse barbecue voor 

de kinderen en hun ouders werd la-

ter (vanaf 2003) door Entr’acte 

voortgezet als NPG barbecue voor 

iedereen en na de nauwere samen-

werking met de PKL tot een NPG/PKL 

barbecue. 

Na het vertrek van ds. Stam werden de godsdienstlessen op de Europese School  

van september 1995 tot april 1996 waargenomen door Arie Jan van der Bom. 
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Voor al die eerste keren…  

 
“En is Luxemburgs niet iets voor jou?” M’n kerkelijk examen in de zak, maar nog niet officieel 
bevestigd, was ik op zoek naar een eerste gemeente. Dirk Monshouwer, bij wie ik mijn vicari-
aat gelopen had, was net terug uit Luxemburg, waar hij was voorgegaan in een dienst van de 
NPG. “Een gemeente met mensen van verschillende kerkelijke achtergrond, lesgeven aan de 
Europese school, internationaal: Wat denk je ervan?”  
Zo schreef ik mijn eerste brief en tot mijn grote verbazing mocht ik komen op gesprek en ken-
nismakingspreek. Voor de eerste keer maakten we de tocht door de Ardennen, op zoek naar 
de afslag Capellen. We waren voorbereid op alles. Zo stond het voor ons als een paal boven water dat we het be-
roep niet zouden aannemen als er vragen zouden worden gesteld over onze ongetrouwde staat. Voorbereid op 
alles, maar niet op die ene openingsvraag: “en… hebt u nog vragen?” 
 
Op 15 maart 1996 trouwden Chris en ik in Hoevelaken. Ons vertrek naar Luxemburg was eigenlijk een hele goede 
aanleiding om onze jarenlange gezamenlijkheid te bezegelen met een “ja-woord”, dat tevens ook het beste inter-
nationale reiscontract bleek te bieden. Met kat en hond trokken we dit keer in de nacht de besneeuwde Arden-
nen over ons Luxemburgse avontuur tegemoet.  
 
Voor de bevestigingsdienst moesten we eerst weer terug naar Hoevelaken, begeleid door een heuse  NPG-
delegatie. Vergezeld door het Hoevelakens kerkkoor gingen we daarna de omgekeerde weg voor de intrededienst 
in de Jean XXIII. Gedragen en gezegend voelde ik me aan het begin van mijn nieuwe predikantenbestaan.  
 
De eerste Entdeckerfreude bracht me bij de NPG-ers die werkelijk overal bleken te wonen: in de stad, op het 
platteland, ver over de grens. Van boer tot bankier, van Europees ambtenaar tot verdwaalde drugsdelinquent. 
Uren bracht ik door in mijn auto op zoek naar weer een nieuw adres. Dit allemaal zonder GPS of mobieltje!  
Het was een tijd van leren van elkaars verschillen. Nederlands Hervormd, Gereformeerd, Remonstrants en Rooms
- Katholiek… Een bonte mengeling van mensen uit heel verschillende geloofstradities, die besloten hadden dat het 
heel goed mogelijk is om samen gemeente van Christus te zijn. Nooit meer heb ik zo veel verschillende preek- 
geluiden gehoord! 
De ervaring een kleine minderheidskerk te zijn, een diasporagemeente met alle daarbij behorende vragen: het 
belang van de eigen geloofstaal, de financiële zorgen, het onderhouden van de link met de vaderlandse cultuur, 
de heimwee, de opening naar het gastland met z’n eigen taal en zeden, de ontmoeting met de soms verbijsteren-
de diversiteit van het protestantisme komend uit de andere landen van Europa. De Alliantie, de Raad van Kerken, 
het netwerk van andere Nederlandstalige gemeentes in het buitenland.  Zo veel was er te doen en te onderne-
men.  
 
Het Luxemburgs dat zich langzaam opent en begrijpelijk wordt. De intensieve taaltraining op de Europese school, 
waarbij je na de eerste hoofdpijn, zeker weet dat je altijd het onderspit zult delven wat betreft de Engelse humor.  
Al die eerste keren: een eerste huisbezoek, avondmaal, doop, begrafenis. Voor de eerste keer moeder worden 
ook. Nooit had ik gedacht in het Duits te bevallen? De eerste dagen met mijn nieuwgeboren kindje in een kliniek 
“comme chez soi”? 
 
Mijn jaren met de NPG waren een soort initiatietijd. De beginperiode, waar het maken van een preek vaak tot 
veel te diep in de nacht duurde, en ik gelukkig kon rekenen op de heldere ingevingen van mijn filosoof-man. Waar 
het leven me soms met de mond vol tanden liet staan. Waar een geloofstaal nog ontwikkeld moest worden. Een 
onderdompeling ook in dat vele, rijke, soms bevreemdende alles, waar ik vooral zoveel van jullie geleerd heb. Ik 
heb vaak moeten denken aan dat ene zinnetje dat Dirk Monshouwer me meegaf. Toen ik hem zei dat ik blij was 
dat hij mijn begeleider zou zijn, omdat ik veel van hem zou kunnen leren, antwoordde hij: “niet van mij kun je veel 
leren, maar van de gemeente.”  
Hij had gelijk. Veel heb ik inderdaad van jullie geleerd, het predikantenambacht, de geloofstaal die oh zo verschil-
lend zingen kan, het wonder van het samen zoeken naar antwoorden op de menselijke levensvragen, dat het  
mogelijk is voor elkaar in te staan en gemeenschap te zijn.  
 
Voor al die eerste keren en voor al wat ik van jullie geleerd heb, wil ik jullie, die samen 50 jaar NPG zijn, hartelijk 
danken!                  
                 Alexandra Breukink  
 



20 

Avondmaal in een 

kring buiten bij de 

Ste Sophie. 

Afscheidsdienst 

30 juni 2002 

Damesgesprekskring 
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Eenheid in verscheidenheid 

De NPG bestaat vijftig jaar!  Dat is meer dan een felicitatie waard! Ik feliciteer alle NPG-ers dan ook van harte 
met dit heuglijke feit, dat zeker gevierd moet worden! 

Ik weet niet of de “founding mothers and fathers” zo’n lange periode voor ogen stond, 
toen zij op 1 maart 1965 de NPG oprichtten. Wat hen wel voor de geest stond, was dit: 
“de organisatie van het godsdienstige leven van de in het Groothertogdom Luxemburg 
gevestigde Nederlandse protestanten en Nederlandstalige protestanten die niet van Ne-
derlandse nationaliteit zijn”.  En dat heeft de NPG gedaan, denk ik, al die vijftig jaar lang. 
In ieder geval is het idee van het bestaansrecht van een Nederlandstalige geloofsge-
meenschap in Luxemburg veel meer gebleken dan een eendagsvlieg. De NPG heeft nooit 
haar “duizenden” verslagen. Haar kracht lag veel meer in de bijzonderheid van het kleine 
getal. Niet zozeer in kwantiteit, veel meer in kwaliteit. In het geheim van betrokkenheid 
bij de goede zaak van Jezus en bijbel, van persoonlijke aandacht voor de mensen, van 
diaconaat vaak ver over de grenzen van de eigen groep en het eigen land heen. 

  
Vanuit de andere protestantse kerken in Luxemburg werd soms met enige jaloezie naar de NPG gekeken. Dat 
merkte je wel tussen de regels door. Hoe zo’n kleine groep dat toch allemaal klaar speelde! Er zat leven in, het 
geloof was er geen dode letter, men probeerde waar te maken wat men zei te geloven, al was dat lang niet al-
tijd een sinecure. Er zat ook veerkracht, creativiteit en nuchter besturen in. Telkens slaagde men erin verstandig 
in te spelen op veranderende omstandigheden. Zoals destijds eind jaren ’90 met de keus om van harte mee te 
doen met de Alliance des Églises Protestantes of om actief te zijn in de Raad van Kerken van Luxemburg. Zoals 
nog maar kort geleden bij het wegvallen van een steeds groter deel van de uren godsdienst Nederlandstalig op 
de Europese School en met het besluit in 2012 tot een samenwerkingsovereenkomst met de Protestantse Kerk 
in Luxemburg.               

Ik heb mij vaak afgevraagd waar nou precies het geheim van de NPG zat. Waarom er iets meer dan tijdelijks van 
deze gemeenschap uitging? Waarom ik er met zoveel plezier heb gewerkt, binnen de NPG zelf, maar ook met 
de leerlingen op de Europese School? Zat het in de onvermoeibare inzet en het geloof in de goede zaak door al 
die jaren heen van zoveel NPG-leden? Hoe vaak hoorde ik niet, als het om de deelname in het bestuur of in de 
werkgroepen ging: “oké, nou moet zij of hij nog maar eens een keer” en werd er niet tevergeefs een beroep op 
een vaak al druk bezet medelid gedaan. Ja. En toch niet echt, want dat geldt ook wel voor andere groepen. Zat 
het in de betrokkenheid op en aandacht voor elkaar? Want die was er, het viel mensen van buiten vaak op. Ja. 
En toch ook weer niet echt. Want ook dat geldt wel voor meer groepen. Ik wil de NPG niet ophemelen. Maar 
toch: het bijzondere van de NPG, dat “boventijdelijke”, zat en zit hem, volgens mij, in het geheim en de in-
spiratie van het koesteren van eenheid in verscheidenheid. Zij heet: “Nederlandse Protestantse Gemeenschap” 
en niet: “Nederlandse Protestantse Kerk” in Luxemburg. En dat met recht en reden. Als er een ding was waar-
aan het overgrote deel van de NPG-ers een gezonde hekel had dan was dat “de kerk”, en dan in al haar vaak 
slechte trekken. NPG-ers hadden een gegronde en gezonde hekel aan dogmatiek, in de zin van het onverkort en 
dwingend voor waar houden van eeuwenoude geloofsuitspraken. Aan theologie, in de zin van het letterlijk en 
historisch lezen van bijbelse teksten en het lezen van de bijbel als een boek vol algemene, eeuwige waarheden, 
die in de praktijk van je leven kant noch wal raken. De “founding mothers and fathers” wilden toentertijd nou 
juist geen nieuwe kerk oprichten, geen nieuw kerkgenootschap met een formele kerkorde en een dito 
geloofsgebelijdenis. Men wilde uitdrukkelijk iets vrijers, iets met meer ruimte om als mens en gelovige te kun-
nen ademen, iets waar de Geest door kon waaien, in plaats van wetten en regels en voorschriften. In die lijn 
van wijsheid en ruimte en inspiratie is de NPG altijd blijven staan, volgens mij. Dat was en is haar geheim, vijftig 
jaar lang.  

Er is alle reden om dat te vieren en dat geheim te koesteren voor de toekomst! Een gemeenschap waar vooral 
de Geest van vrijheid en ruimte en elkaar in waarde laten doorheen waait. Dat is werkelijk iets om zuinig op te 
zijn. Want hoeveel gemeenschappen en samenlevingen zijn er die dat geheim verstaan en leven? Zoveel men-
sen van verschillende, gelovige achtergrond – van stevig orthodox tot stevig vrijzinnig en alles wat daartussen 
zit – en toch elkaar de ruimte laten, niet voortdurend de maat nemen, je geloof is er niet om elkaar scherp te 
slijpen, maar om te bouwen aan gemeenschap, in de eigen kring en daarbuiten. De enorme waarde van het 
zoeken van eenheid, juist in de verscheidenheid. Dat is wat ik – een van huis uit orthodoxe jongen – bij de NPG 
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Intrededienst ds. Couvée  

12 januari 2003 

Avond bijbels koken 

november 2007 

Afscheidsdienst ds. Couvée  

29 juni 2008 

25 jarig huwelijk Annelie en Dick Couvée 

11 september 2004 

Pater Jean van Osch en Annelie Couvée 

heb geleerd. En ik maak er dankbaar gebruik van. In de Pauluskerk, met zoveel verschillende mensen, grootge-
bracht in de verschillende tradities van de grote wereldgodsdiensten. In Rotterdam, stad met zoveel verschillende 
culturen en nationaliteiten, de meest multiculturele, multi-etnische en multi-religieuze stad van Nederland! In een 
land waarin de “hardwerkende Nederlander” als hèt mensmodel bij uitstek wordt gepredikt, is het een weldaad te 
weten, dat verscheidenheid geen zwakte is, maar een kracht. Voor dat inzicht en die levenswijze ben ik de NPG 
zeer dankbaar!  

Ik hoop van harte en wens de vijftigjarige NPG toe, dat de Geest het haar zal geven daar nog lang mee door gaan!   
Schiedam, mei 2015              

                Dick Couvée  
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Een goed begin is het halve werk 
 
Op een avond toen Christien met vriendinnen in Den Haag aan de zwier was en ik op 
de bank rustig een boekje zat te lezen, werd ik gebeld door Ida Smits. Zou ik bereid 
zijn om over twee weken voor te gaan in een dienst van de NPG in Luxemburg?  Zou ik 
bovendien dan ’s maandags proefles kunnen geven op de Europese school? Ik was he-
lemaal overdonderd door deze vraag, omdat ik een maand ervoor was ingelicht over 
het feit dat ik niet bij de eerste drie kandidaten hoorde die waren uitgenodigd om een 
dienst in Luxemburg te leiden. Ze kwamen er niet uit, liet mevrouw Smits mij weten. Ik stelde voorzich-
tig de vraag of de beroepingscommissie er wel uit zou komen als ze een vierde kandidaat aan het rijtje 
zou toevoegen. Het antwoord was me niet helemaal duidelijk, maar ik wilde op 6 april 2008 wel voor-
gaan, zodat ik mijn vrouw op onze 34-ste huwelijksdag met een leuk reisje en een overnachting in een 
hotel kon verrassen.  
 
De week voor onze reis lag ik met 39 graden koorts op bed. Bovendien bedreigde een stalker uit mijn 
eerste Haagse gemeente mij met problemen als ik een beroep naar Luxemburg zou aannemen. Bedrukt 
gingen wij op reis. Ondanks mijn ziekte gingen preek en liturgie in de Gaston Diderich naar wens. De 
kennismaking na afloop was hartelijk en wij genoten tot het moment dat Hans van der Drift, de voor-
zitter van de toenmalige beroepingscommissie, de mensen verzocht om te vertrekken. In de consistorie 
vroeg hij ons wat hij moest doen met iemand die bij voorbaat al wist dat de NPG een slechte keuze zou 
maken als ze Arie van den Dries zouden benoemen tot predikant. De zenuwen raasden opnieuw door 
onze kelen. Uit het veld geslagen gingen we met Atte en Ida mee naar huis voor de lunch. Waarom 
maakten wij ons zo druk om een stalker die bovendien helemaal geen lid was van de NPG?  We spuiden 
ons verhaal, kregen een rondrit langs kerken en school en werden bij ons hotel afgezet. De volgende 
dag gaf ik proefles op de Europaschool aan een drukke derde klas Middelbare school in het bijzijn van 
Ida Smits en Erika Landi. Het was mijn eerste godsdienstles na de stagelessen in mijn studententijd in 
de jaren 70. Veel later hoorde ik van de leerlingen dat ik met ontzettend veel consumptie sprak. Eigen-
lijk hadden ze een paraplu nodig. Volgens mij was de consumptie een combinatie van griep en zenu-
wen. Ze keken mij ongelovig aan.  
 
Drie weken na deze ervaring werd ik tijdens een repetitie van mijn Oosterhuis-kerkkoor opgebeld door 
de voorzitter van de beroepingscommissie. Ik smokkelde mijn telefoon naar buiten om het nieuws te 
vernemen dat ik verkozen was. Mijn hart sprong op van vreugde en opwinding, maar tegelijkertijd reali-
seerde ik me dat ik mijn vertrek zou moeten aankondigen aan de binnenstadsgemeente van Den Haag, 
waar ik nog maar drie jaar stond en aan wie ik beloofd had om tot mijn pensioen te blijven. Ondanks 
enkele heftige protesten heb ik goed afscheid kunnen nemen van de Lukaskerk in Den Haag.  
 
Inmiddels begin ik op 1 september a.s. aan mijn achtste jaar in de NPG. Ik heb nooit spijt gehad van 
mijn beslissing. Sterker nog: met toestemming van de Algemene Ledenvergadering hoop ik na mijn pen-
sioen nog een aantal jaren door te gaan. Of het kerk én school zal zijn of uitsluitend kerk, zal de tijd uit-
maken.                           
 
          Arie van den Dries       
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Intrededienst ds. Van den Dries 

29 september 2008 

Met aansluitend lunch in Séminaire Jean XXIII 
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DE NPG EN DE BOEREN                                                            

 

De afgelopen 50 jaar is er veel veranderd binnen de NPG, maar in nog grotere mate in de agrarische  
sector. 

De familie van Luijk was een van de eerste kerkgangers onder de 
boeren. Zij kwamen in 1963 naar Luxemburg en vestigden zich in 
Weidig op een boerderij, waar Piet tevens handelaar was. Piet 
junior heeft dit beroep van z’n vader meegekregen want hij heeft 
nu een groot veevoederbedrijf in Consdorf. 

Ik herinner mij, toen ik de eerste keer bij de familie logeerde, dat 
Suus zei: “ Leen je slaapt op een kamer naast ons woonhuis. Het 
is er wel erg koud, sokken aanhouden en water meenemen voor 
de volgende morgen.“ Suus vergat echter een hamer mee te ge-
ven om de volgende dag de 2 cm dikke ijslaag kapot te slaan. 

Ze emigreerden naar een land, waar de agrarische sector een grote achterstand had op Nederland, zo-
wel in productie als op technisch gebied. 

Dit ondervonden wij ook in 1968 toen wij, als familie Ras, op de 
“Scheuerhof “  gingen boeren.  

Ook kan ik me nog goed herinneren aan de eerste aardappelen die we 
gingen poten met moderne machines. De mensen uit het dorp dach-
ten dat we bezig waren met het planten van tulpenbollen. “Een keu-
kenhof in Luxemburg.” 

Hun mentaliteit van …”wat geen haast heeft, kan morgen of volgende 
week ook nog wel “,   was ons vreemd. Maar nu na 50 jaar is er veel 
veranderd, zeker heeft ook de kennis van de geëmigreerde boeren uit 
Nederland daaraan meegewerkt. 

De productie van de landbouwproducten is in een halve eeuw bijna verdubbeld. De opbrengst was in 
1965 ongeveer 4.500 kg van een hectare tarwe, nu in 2015 ongeveer 8.000 kg. 

In 1965 gaf een koe gemiddeld 15 liter melk per dag, dit is tegenwoordig zo’n 27 liter. 

Helaas zijn de prijzen van granen en melk in die halve eeuw bijna niet gestegen. 

Ook op technisch gebied is er veel veranderd, vroeger werd bij ons in 1968 de melk nog in 20 liter bus-
sen gekoeld.  

Nu gebeurt dit in tanks van 5000 liter en meer. Veelal wordt er door robotten gemolken. De tractoren 
zijn uitgerust met computers en GPS. 

De familie v/d Sluis kwam in 1972 naar het Groothertogdom. 
Eerst als melkveehouders; inmiddels hebben ze een groot be-
drijf waar ze graszoden produceren, de bekende “ v/d Sluis 
Rollrasen. “ 

Nadat Kees en Gerrit met pensioen zijn gegaan, hebben de 
zoons van Rie en Kees het bedrijf overgenomen. 

 

Piet en Suus van Luijk 

Janny en Dirk Ras 

Kees en Rie van de Sluis 
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4 jaar later, in 1976, kwam de familie Wouters en werd 
de NPG weer een boerengezin rijker. 
Mart, een van hun kinderen, is boer gebleven en heeft 
een melkveebedrijf in Canada. 

 

 

 

 

 

In 1986 begon Ad de Jong als knecht bij Piet van Luijk. Later 
ontmoette hij Gerti en samen met hun kinderen hebben ze 
een nieuw melkveebedrijf in Fentange. Voor een ieder  
bekend, vanwege de barbecuefeesten van de NPG. 

 

 

 

 

Tot slot hebben we nog de familie Van der Valk, die zich in 1989 ves-
tigde in België, dichtbij Bastogne. Wat heb ik hun moed en door-
zettingsvermogen bewonderd. Nu zijn hun vier kinderen volwassen 
en biedt hun eigen bedrijf in Hotton meer perspectief. 

 

 

Tijdens een korte periode werd onze kerk ook door de boeren Lampert en Scheele bezocht. 

Voor al deze boerengezinnen was en is de NPG een belangrijke geestelijke en sociale gemeenschap. On-
danks de grote afstand van de boerderij naar de Gaston Diederich of St. Sophie, bezochten ze regelma-
tig de kerkdiensten, waarin de boerinnen moeite hadden om hun echtgenoten tijdens de dienst wakker 
te houden.  

Een kleine opmerking van bijvoorbeeld dominee Pilon, als Piet toch in slaap viel : “ Ik zie dat de heer Van 
Luijk vanmorgen vroeg is opgestaan. “ 

Voor mij en mijn familie was de periode dat Gerrit de Haan dominee was, wel heel bijzonder. Hij was 
voor de familie Ras (je zou het zeker zo kunnen noemen) de “hofpredikant“. Hij zegende vier huwelijken 
in en deed nog enkele doopdiensten voor de familie Ras. 

Tot slot nog een woord van dank, gericht aan al die mensen die hun steentje hebben bijgedragen. Zon-
der hen hadden we dit 50 jarig jubileumfeest niet kunnen vieren. 

Ik weet dat velen van hen niet meer onder ons zijn, maar ze zullen altijd in onze herinneringen blijven en 
dat wij als boeren ranken mochten zijn van die wijnstok. 

 

Leen Ras 

 

Jan en Saar Wouters 

Gerti, Esther en Ad de Jong 

Karin van der Valk 
Henk van der Valk 
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Een Godshuis met een kelder 

Een herinnering van toen ik een jaar of negen was. En nog wat latere gedachtes. 

Godshuis 

Zondagochtend, half elf. De kerk aan de Avenue Gaston Diderich. Een lange pijpenla. Waar je ook 
zit, je kunt je niet onttrekken aan de blikken van de dominee. Dan maar ergens anders naar kij-
ken. Naar de blauw metallic ballerina’s van Ingrid, de roze legging van de andere Ingrid, naar de 
zingende mond van mijn moeder, de handen van de man die aan de andere kant van het gang-
pad zit. Opeens blijft mijn blik hangen op zijn handen: grote groeven lopen over zijn palmen, 
zwart kleurt zijn nagels en nagelriemen. Als ik beter kijk, dan zie ik kloven op zijn vingers. Het zijn 
werkhanden. Groot en stevig. Anders dan de handen van mijn vader. Die handen zijn schoon en 
netjes geknipt. Ik zie opeens het verschil. De buitenman en de kantoorklerk. De agrariër en de EU-ambtenaar. Verenigd in 
geloof. Ze zingen dezelfde psalmen, lezen uit hetzelfde boek op zondag, luisteren naar de woorden van de dominee, bidden 
tot eenzelfde God maar hun handen verraden dat ze anders zijn. Of juist niet? Ziet God hun handen of hun hart? Maakt 
afkomst of werk of status iets uit als het gaat om geloof? Ik dacht: ‘het maakt niets uit want God ziet ons in ons nakende 
blootje’.  

 
Later, toen ik groot was, las ik bij Leo Vroman (Psalm V): Want soms ben ik uit pure nood, Uw jongste of zwakste kind, en 
wil zo vreselijk op Uw schoot, desnoods de kleine billen bloot, bemoederd en bemind,(…). Vroman verwoordt zo mooi hoe je 
soms verlangt naar een God die geen verschil ziet tussen mensen, die je kwetsbaarheid ziet, die weet wat rechtvaardigheid 
is en menselijkheid.  
 

Daar in de Gaston Diderich ontstond het verlangen om meer van God en mensen te weten. Onbewust bijna ontstond dat 
verlangen, kijkend naar handen, naar zingende monden, ontvankelijk voor de sfeer in een kerkdienst. Daar is de kiem ge-
zaaid voor mijn loopbaan als dominee. Het zijn nu nog steeds dezelfde thema’s die mij bezighouden als toen in de pijpenla 
van de Gaston Diderich. 

 

De kelder 

Maar…de kelder mag niet ongenoemd blijven. Het is fijn om -als kind- tijdens de preek uit die pijpenla te mogen. Eerst moet 
je door een kamer waar de dominee zich omkleedt en er geld wordt geteld na de dienst, daarna een kleine gang met een 
trap. Het ruikt er muf en de wanden zijn waterig wit. Beneden zijn er dan twee ruimtes met hoge ramen naar de tuin. En 
daar, in het ondergrondse, worden dan de Bijbelverhalen verteld. En kleurkaarten gekleurd. En geklierd. Vooral bij trap af 
en trap op. Een Godshuis met een kelder. Die zijn er niet zoveel. Jammer eigenlijk want het laat veel aan de verbeelding 
over. De gangetjes, de ruimtes, de trappen, de Duitse dominee die boven woont (als je goed luisterde dan hoorde je wel-
eens wat gestommel).  

 

Achteraf gezien was het een aparte plek, een soort van schuilkerk. Maar ik heb er dierbare herinneringen aan, aan dat 
Godshuis aan de Avenue Gaston Diderich. Zeker nu ik via internet weet dat Gaston Diderich niet zomaar iemand was. Hij 
was een burgemeester die het, tijdens WO II, opnam tegen de Duitsers. En daardoor werd ontslagen. Mooi, zo’n ongehoor-
zame burgervader en jammer dat er niet meer gekerkt wordt door de NPG in de kerk die geen kerk was maar waar ik God 
heb ontmoet (tenminste, dat geloof ik). 

Hester Smits 

Van geboorte (1967) tot eindexamen (1985) gekerkt in de NPG en daarna theologie gaan studeren in Leiden.  

35, av. Gaston Diderich, Luxemburg-Belair  Kinderclub in de kelder begin 90’er jaren 
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Toen wij in maart 1968 voor het eerst in de Gaston Diderich kwamen stond in de 
hoek bij het raam, een ouderwets traporgel. Ik hoorde toen een inwendige stem 
die me influisterde dat het krukje ervoor voor mij bestemd was. Sindsdien heb ik 
m'n best gedaan. In die tijd hadden we nog geen piano. Voor het laatst had ik 
gespeeld in een dienst voor militairen in Nijmegen in augustus 1958. Aan het ein-
de van de dienst speelde ik het slavenkoor van Verdi. Daarna ben ik nooit meer 
gevraagd. Het duurde een paar jaar voordat we een piano kochten en oefenen 
deed ik tussen werken en bouwen aan een huis, in de Gaston Diderich en het 
duurde lang voordat ik een beetje op standaard was. Daarom heeft een opmer-
king van Ds. Pilon me zo verbaasd. Dat hij m'n spel geniaal vond. Stom toeval, ik 
speelde een andere psalm, maar in de zelfde toonsoort en lengte. De gemeente 
zong, ik speelde en we waren met elkaar gelijk klaar, dat was geniaal vond hij. 

            Kees Vink  

Muzikale begeleiding van de kerkdiensten 

Muziek heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de NPG. Dankzij de inzet van vele vrijwillig(st)ers werden de diensten  

muzikaal opgeluisterd.  

Gelegenheidskoor:  

v.l.n.r. Edy Mast,  

Corry Rapparini, Hans 

van der Drift en Johan 

Mast 

Annemarie de Boer 

Edy Mast 

Mirjam Matz 

Hans van der Drift  

en Kees Vink 

Mariette Talsma Nydia van der Zwaal Herman de Boer 
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Evangelisches Gemeindehaus,  

35, av. Gaston Diderich,  

Centre Protestant, 1 rue Jules Wilhelm, 

Luxemburg-Clausen 

Nouvelle Eglise St. Jacques, rue d’Olingen,  

Roodt-sur-Syre 

De gebouwen waar de NPG door de jaren heen kerkdiensten hield 

Kapel van Séminaire Jean XXIII—Weimershof 

Glaciskapel 

Kapel van Pensionnat Ste Sophie—Weimershof 

 

In de beginjaren 

werden er dien-

sten gehouden in 

de muziekzaal 

van de oude  

Europese School 

op Limpertsberg 
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50 JAAR VOORZITTERS 

VAN DE N.P.G.   

1957 Dhr. H.J. Haighton 

(Commissie van voorbereiding) 

1961 Dhr. J. Ludolph 

1964 Dhr. G. Lammens 

1966 Dhr. H. Krijnse Locker 

1968 Dhr. G.N. Smeulers 

1970 Dhr. J. Bosch 

1973 Dhr. G. van den Berge 

1975 Dhr. C. van Selm 

1977 Mevr. D. Donner 

1979 Dhr. A. Petersen 

1981 Dhr. F. Vereecken 

1983 Dhr. G. Lammens 

1985 Dhr. H. Krijnse Locker 

1988 Dhr. D. den Uyl 

1990 Dhr. H. de Bliek 

1993 Dhr. P. Hondius   

1996 Dhr. A. Smits 

1999 Dhr. Th. van Dijk 

2003 Mevr. M. Jonker 

2005 Dhr. A. Zevering 

2008 Dhr. P. Hondius 

2013 Dhr. W. van Heesen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pas na de oprichting van de NPG a.s.b.l. in 1965 kwam er een bestuur.  
Daarvoor vervulde de Commissie van Voorbereiding de bestuursfunctie. 
 
In 1961:  dhr. Haighton, dhr. Van Heesen, mevr. Hoek, dhr. Ludolph,  
dhr. Voogt, mevr. Wielenga. 
 

De heer Ariën van Heesen, geboren 11.12.1918,  heeft in Luxemburg ge-
woond van 1950 tot 1969, toen een deel van de Commissie naar Brussel 
verplaatst werd bij een reorganisatie. 
Hij is nu 96 en woont in Dordrecht. 
Hij maakte in 1961 al deel uit van de Commissie van voorbereiding. 
Voor zover ons bekend is hij het oudste, nog in leven zijnde, ex-bestuurslid 
van de NPG. 

George Smeulers Gert van den Berge 

Arnoud Zevering 

Atte Smits Theo van Dijk 

Mieke Jonker Peter Hondius Wim van Heesen 

Gerrit Lammens 

Dien Donner 

Henk de Bliek Frank Vereecken 

Hugo Krijnse Locker 
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Uit 50 jaar Mededelingen 

met dank aan Leen Ras voor het doorwerken van al die jaargangen Mededelingen! 

Van 1957 t/m september 1968 werd maandelijks een stencil rondgestuurd met korte mededelingen over kerkdiensten en 
kringen. Pas in 1969 verschijnt er een Mededelingen in uitgebreidere vorm 
 

 
 
        April 1973 
       De Mededelingen kreeg een logo. Ontwerp: Guus Breton van Groll. 
 
 
 
 

Oktober 1973 
Oprichting oecumenisch koor op initiatief van Pol Somers, de latere dirigent. Helaas kwam hij op 19 november 1981 bij 
een noodlottig ongeval om het leven.  
 
Januari 1974 
Uitslag enquête onder leden: enkele antwoorden en suggesties..... 

Ds. De Haan zou in toga moeten preken. 
De NPG zou een kerkje moeten bouwen. 
De NPG moet haar activiteiten vooral niet verder uitbreiden, want ze legt nu al teveel beslag op de vrije tijd van haar 
leden. 
De kerkdiensten zouden op tijd moeten beginnen. 
Meer aandacht besteden aan de Nederlanders die “achteraf” wonen. 

 
April 1975  
Veel discussie over de toelating van de kinderen tot het Avondmaal. In de 
dienst van 28 september 1975 mogen de kinderen voor het eerst het 
Avondmaal meevieren. 
 
 
1 januari 1977  
Vertrek van ds. De Haan naar Zwitserland. De beroepingscommissie krijgt 
43 sollicitaties.  
 
18 september 1977 vindt de intrededienst van ds. P. Pilon plaats. 
 
Januari  1979  
Eerste oecumenische kerkdiensten in het kader van de Week voor de Eenheid van de Christenen. 
 
7 juli 1985  
Afscheidsdienst ds. P. Pilon. Gedurende zijn tijd hier heeft hij ca. 40 kinderen gedoopt! 
 
 

 

 
 

 
 

Afscheid  van 

ds. Pilon 

In de  

Ste Sophie 

Lies den Uyl, Leny Nijenhuis, Elly Lammens 
Otto en Sjoukje Eikelenboom, Elly en Gerrit Lammens 
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Juni 1987 - Ballade ingezonden door een NPG-lid: 
Op een bijbeltje door de muizen aangevreten 

Om hare nesten te verbeteren 
 

Wie zal ’t verstand der muis doorgronden, 
Die in de bijbel heeft gevonden 

Verzorging van haar nageslacht. 
 

Veel zachter slapen kindermuizen, 
Die tussen de profeten huizen 

Dan menig mens in menig nacht 
 

Prins Jezus, zijt gij zo vergeten, 
Dat thans de muizen bijbels vreten? 

Hierover heb ik nagedacht, 
Bij menig dag, bij menig nacht! 

En zie: een klein dier doet ons weten, 
Wat mensen zo vaak zijn vergeten: 

Gods woord behoudt het nageslacht. 
 

1989 
Afscheid van twee families die veel voor de NPG hebben betekend: Guus en Mien Breton van Groll en Jan en Wieke Bosch. 
 
20 mei 1990 - 25 jaar NPG  
Terugblik door Peter Hondius, uit de Mededelingen van juni 1990 
 
Het NPG-Jubileum 
Zaterdag 19 mei was het dan zover: van heinde en verre stroomden (oud) NPG-leden richting Luxemburg om het 25-jarig 
jubileum te vieren en om, niet minder belangrijk, vertrouwde gezichten weer terug te zien. Het aantal deelnemers uit 
Luxemburg bedroeg ongeveer 80, de gasten van elders waren ongeveer 40 in getal. 
 
Vanaf 18.30 uur begonnen de festiviteiten in de Cockpitbar van het Aerogolf Sheraton hotel met een receptie. Vaak wordt 
de sfeer tijdens een geslaagd sociaal evenement met het cliché “geanimeerd” omschreven. Tja, we kunnen er niet onderuit, 
ook nu moet dit woord gebruikt worden, want de “animus” was overduidelijk direct al aanwezig en zou het hele weekend 
niet meer verdwijnen. 
Om half negen werden de deelnemers aan de dis genood, in dit geval een koud buffet in de Green-zaal van het hotel.  
Een gevreesd onderdeel van elke feestmaaltijd zijn de tafelredenaars. Mensen die zichzelf graag horen praten en daarbij ook 
nog niet erg onderhoudend zijn, kunnen de eetlust behoorlijk aantasten. Maar elke causerie van deze avond was een hoog-
tepunt. Oud-NPG-lid Voogt (destijds hoofd van de Europese Lagere School) bleek een begenadigd spreker te zijn en ook de 
oud-predikanten De Haas, De Haan en Pilon ontpopten zich, bevrijd van het keurslijf van de toga, als rasechte conferenciers. 
Aanzienlijk later dan de geplande 23.00 uur keerde het gezelschap tenslotte huiswaarts. 
 
De volgende dag, zondag 20 mei, vond een jubileumdienst plaats in de hal van het Pensionnat Ste Sophie. Alle ex-
predikanten en onze huidige dominee Van Dijken werkten mee. De liturgie werd verzorgd door de predikanten Van Dijken 
en De Haan, terwijl ds. Pilon het orgel bespeelde en het echtpaar De Haas enige intermezzi voor orgel en viool ten beste gaf. 
De verkondiging van het Woord tenslotte werd verricht door Ds. Lindijer. 
 
Terecht wijdde Ds. Van Dijken enige woorden aan degenen die niet bij dit jubileum konden zijn, omdat zij ons voortijdig zijn 
ontvallen, in het bijzonder aan Melanie Wielenga, wier plotselinge overlijden de enige werkelijke demper op de feestvreugd 
vormde. Bijzonder jammer en tragisch dat zij, die zo betrokken was bij de organisatie, er niet bij heeft mogen zijn. 
 
Rest mij nog de jubileumcommissie een pluim op de hoed te steken voor de perfecte organisatie van het hele gebeuren. Iets 
is werkelijk goed opgezet als het lijkt alsof alles vanzelf gaat en zo leek het. Proficiat! 
 
1990  
18 november 1990 Intrededienst ds. Henk Stam 
 
 
April 1991 - nieuw NPG logo (en dit is in 2015 nog steeds ons logo).  
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Op de voorpagina van de Mededelingen in de jaren 90 

werd elke maand een gedicht geplaatst. Deze voorpa-

gina was ineens heel anders! 

Onderschrift: Nu we toch met de handen in de schoot 

zitten, kunnen we de gelegenheid mooi benutten: laat 

ons bidden. 

Zaterdag 21 september 1991 –NPG Recreatiedag in Eisenborn 

Deze dag werd georganiseerd om geld in te zamelen voor de NPG en bracht het prachtige bedrag van LUF 213.595 netto op. 

Saar Wouters, Janny Ras en Sjoukje Eikelenboom 

Mick van der Kley en Johan Mast 
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6 juli 1997—afscheid Otto en Sjoukje Eikelenboom 
 

Sjoukje organiseerde jarenlang een 

adventsviering bij haar thuis. Deze 

foto is uit 1994. 

1995 

in Zwitserland 

Van 1995 tot 2001 vonden er regelmatig uitwisselingsweekenden plaats met de Zwitserse NEV. 

Januari 1997— Oprichting Luxemburgse Raad van Kerken. 
 
1997 
Buitengewone Algemene Ledenvergadering met discussie over het aanschaffen van een eigen gebouw. Voorstel werd 
weggestemd (38 van 67 stemmen). 
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KERKENDAG GEORGANISEERD DOOR DE ALLIANTIE VAN PROTESTANTSE 

KERKEN IN LUXEMBURG  

6 - 8 OKTOBER 2000 
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12/4-31/8/1999 – Alexandra Breukink met zwangerschapsverlof. 4 NPG’ers hielden in die periode lekenpreken. 
Op 27 mei 1999 werd Emma, dochter van Alexandra Breukink en Chris Doude van Troostwijk geboren. 
 
In 2000 organiseerde de Alliantie van Protestantse kerken de 1e protestantse kerkendag in Luxemburg.  Zie voor een terugblik 
door Alexandra Breukink de vorige blz. 
 
18 maart 2001 – Pater Jean van Osch viert zijn 40-jarig priesterschap. 
 
September 2001  – Trins de Vries neemt per september 2001 de godsdienstlessen over van Ida Smits. 
 
30 juni 2002—Afscheidsdienst Alexandra Breukink. 
 
25 juni 2002—ds. Dick Couvée wordt tot nieuwe predikant van de NPG gekozen. De intrededienst vindt plaats op 12 januari 
2003. 
 
2003 – Veel geschreven en gediscussieerd over de toekomst van de NPG. Dit resulteerde in 2004 in het rapport “Geloven in 
groei” . 
 
 
 
 
 

 
Nieuwe liedbundel “Geroepen om te zingen”  
(speciaal voor de kinderen) 
 
September 2004 vertrekken Henk en Nellie de Bliek naar België 
12/11/2004 vertrek Anneke en Hielke Faber naar Nederland. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Panel discussie zaterdag 18 september 2004 

Panel discussie 40 jarig jubileum 2005 

v.l.n.r. Leen Ras, Henk Stam, Dien Donner, Arnoud Zevering,  

Peter de Haas 
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Startzondag 2006 – gezongen amen wordt ingevoerd. 
 
29 juni 2008 - Afscheidsdienst ds. Couvée. 
 
 
 
 
 
 
21 september 2008 -Intrededienst ds. Arie van den Dries 
 
26 september 2009  – Bazar ten bate van de NPG. Geweldige opbrengst 6500€! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3 januari 2010 - Nieuwjaarsgebed gevolgd door koffie met oliebollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 september 2010 – Bezinningsdag t.g.v. 45-jarig jubileum m.m.v. Chris Doude van Troostwijk (gespreksleiding),  
Klaas Hendrikse en Matthias Smalbrugge  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
20 oktober 2010 afscheid van Edy en Johan Mast wegens vertrek naar  
Nederland. 
 
Pinksteren 2011—Hosingen Mieke Jonker maakte in vele uren ijverige bor-
duurarbeid nieuwe antependia en stola’s in alle liturgische kleuren. 
 
We vertrekken uit de Gaston Diderich als gevolg van een enorme huurver-
hoging. iIn plaats daarvan vinden de kerkdiensten voortaan plaats in het 
Centre Protestant in  Clausen. 

Familie 

Couvée 

Programma Christien v.d. Dries, Jaap de Boer Sjaak van de Schilden 

Onder het eten werd nog verder gediscussieerd 
Klaas Hendrikse, Chris Doude van 

Troostwijk, Matthias Smalbrugge 
Han Nijenhuis, Jan Wouters, 

Arie van den Dries 
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17 juni 2012 - De NPG en de PKL (Protestantse Kerk Luxemburg) tekenen tijdens de plechtige dienst voor de nationale feestdag 
een overeenkomst voor nauwere samenwerking.  93 NPG-leden hebben zich ook aangemeld als lid van de PKL. Elke 5e zondag 
in de maand wordt een gezamenlijke tweetalige dienst NPG/ PKL gehouden. 
 

21 april 2013 – High tea voor jonge ouders met kinderen groot succes. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

ENTR’ACTE ACTIVITEITEN 
 
De werkgroep Entr’acte organiseert sinds 1998 activiteiten overdag, aanvankelijk voor 50-plussers, maar al snel was iedereen 
welkom. Hier een greep uit al die jaren activiteiten. We hebben helaas niet veel foto’s uit de beginperiode. 

 
 

28 mei 2005—Bezoek aan de Helser Klaus in 

Hachiville en Rindschleiden. 

Gids was Cees Cammeraat. 

2003—Boottocht op de Moezel met aansluitend barbecue bij de fam. Van Drenth.  De barbecue  werd een jaarlijkse 

traditie.  

2004 Barbecue bij de fam. Rapparini. 

2006—Barbecue bij de fam. Van 

der Sluis 

Op 14 december 2014 - Jeugddienst met poppentheater,  
georganiseerd door het team van de Kindernevendienst. 
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Schweitzer-weekend in Climont/Elzas, mei 2014 Bezoek aan de tentoonstelling van Mieke Jonker—14.3.2015 

2012—Barbecue bij de fam. De Jong 

2007—barbecue bij de fam. Lagemann 2009—Barbecue bij de fam. De Jong—na afloop….. 

Bezoek aan de kerk van Avioth—17.7.2011 

Bezoek aan het orgel van Dudelange—3.11.2013 

2014—Gezamenlijke dienst voor de barbecue bij de fam. De Jong 
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TERUGBLIK OP HET JUBILEUMJAAR 2015 

Het jubileumcomité wilde het hele jaar 2015 een feestelijk tintje geven. 

 

Op zondag 7 juni luisterde het koor Double Sound uit 

Dordrecht onze kerkdienst op. 

 

Op 13 juni werden behalve kunstobjecten en verblijven 

in vakantiewoningen ook diensten geveild. Er werden 

etentjes, stadswandelingen, hulp bij tuinwerkzaam-

heden, ballonvaart, gesprekskring met zelfreflectie en 

een muziekmiddag door 8 NPG-leden aangeboden. 

Feestmiddag op zaterdag 13 juni 2015 in Clubhaus Am Becheler, Bereldange 

Bezoek aan de mediterrane tuin van Dieter Lingener in Schwebsange—20.6.2015 

Deze middag t.b.v. de NPG bracht het geweldige bedrag van ca. € 7000 op. Hartelijk dank aan iedereen. 
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Wat verwachten nieuwe leden van de NPG? 

Sinds januari 2015 zijn Rick en ik lid van de NPG. Al snel werd ons duide-

lijk dat het jaar 2015 geen gewoon jaar voor deze gemeente is. Overal in 

de communicatie werd het steeds duidelijker: de NPG viert dit jaar haar 

50-jarige bestaan! Voor de NPG-50-jaar-koekjes wordt al een aantal 

maanden gezocht naar het beste recept. Bloembollen worden verkocht, 

talenten worden geveild. Kortom alle voorbereidingen voor een spette-

rend jubileumfeest zijn in volle gang! Voor ons een mazzeltje dat we dit 

feest gelijk in ons eerste seizoen als lid mogen mee maken! 

 

Er is ons gevraagd vooruit te blikken op de toekomst van de NPG. Aan-

gezien wij als 'nieuwe, jonge' leden onderdeel uitmaken van de toekomst 

van de NPG. Ik liet dat even op me inwerken: wij vormen (samen met ve-

le anderen) de toekomst van de NPG.... Als ik heel eerlijk ben leek me dat in eerste instantie nogal een 

zware taak. De toekomst vormen van een gemeente die anderen al 50 jaar aan het opbouwen zijn. Even 

later bedacht ik me echter dat ik het helemaal niet zo zwaar hoef in te zien.  

 

De voornaamste reden dat deze club prachtige mensen bij elkaar komt is namelijk niet omdat we toeval-

lig allemaal in Luxemburg (en omgeving) wonen. Ook niet dat we samen heerlijke koekjes kunnen bak-

ken. En ook niet dat we samen zo graag met elkaar BBQ'en. Hoewel voorgaande activiteiten erg gezellig 

zijn, is God in mijn ogen de voornaamste reden dat we bij elkaar komen. 

 

In mijn ogen zal de NPG een toekomstperspectief houden wanneer we vasthouden aan de kern. Als we 

samen op zoek blijven gaan naar God, dan zullen de gezellige etentjes, BBQ's en high-tea's vanzelf ge-

organiseerd blijven worden. Wanneer we de kern echter uit het oog verliezen bestaat het gevaar dat we 

uit elkaar zullen vallen. Zonder de Heer zijn we namelijk niet meer dan een groep bij elkaar geraapte Ne-

derlanders/Vlamingen, die toevallig in Luxemburg (en omgeving) wonen en die het graag gezellig met 

elkaar willen hebben. Dan zouden we net zo goed met onze buren, vrienden of kennissen koekjes kun-

nen bakken, bloembollen verkopen en talenten kunnen veilen.  

Het waardevolle van de NPG is dat we als leden van deze gemeente aan elkaar gegeven zijn om samen 

God te dienen.  

 

Tot slot wil ik graag een Psalm met jullie delen. Deze Psalm geeft mij het vertrouwen dat er altijd ge-

meenten als de NPG blijven bestaan. 

 

Psalm 100 (Bijbel in gewone taal):  

Laat iedereen juichen voor de Heer!  

Eer de Heer met vreugde. 

Kom bij hem met een vrolijk lied.  

Zeg: 'Ja de heer is God. 

Hij heeft ons gemaakt. 

Wij zijn van hem,  

wij zijn zijn volk.  

Hij zorgt voor ons, 

zoals een herder voor zijn schapen zorgt. 

 

Kom naar zijn tempel om hem te danken.  

Kom in zijn huis en zing voor hem. 

Dank hem en prijs hem.  
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De Heer is goed. 

Zijn liefde duurt eeuwig, 

hij blijft altijd trouw.  

 

Ik hoop dat we binnen de NPG nog veel meer liederen, getuigenissen en bijbelkennis met elkaar mogen 

delen, dan zal ons nog een lang en gezegend bestaan in het vooruitzicht liggen! 

 

Rick en Nienke Berends-Lawerman 

 

Bij ons eerste bezoek in Roodt/Syre voelden we ons meteen welkom. Nog voordat de kerkdienst begon 

werden we aangesproken door verschillende mensen. Ook werden we meteen voorgesteld aan andere 

nieuwe en oudere leden. Na de dienst ging dit verder, ook kregen we contactinformatie van Nederlan-

ders buiten de NPG die interessant voor ons zouden zijn ivm woonplaats of werk. Een week later bleken 

al veel andere gemeenteleden op de hoogte te zijn van onze komst. We zijn niet vaak zo welkom gehe-

ten in een nieuwe gemeente. Het heeft een positieve impact gehad op onze ervaring van een verhuizing 

naar het buitenland met een gemeente die zo snel vertrouwd voelt. Wij hopen dat de NPG in de toe-

komst nog veel andere emigrerende Nederlanders een gemeente mag bieden. 

            Max en Lindi Kemman-Melse 

NOG MEER FOTO’S VAN ENTR’ACTE ACTIVITEITEN 

2006—Adventsbijeenkomst—ook dit werd een 

jaarlijkse traditie 

2014—Adventsochtend bij de fam. Hondius 

De NPG heeft haar 50-jarig jubileum alleen kunnen bereiken dankzij de 

grote inzet van de vele vrijwilliger(st)ers die voor en achter de schermen 

steeds weer alles georganiseerd hebben. 
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Plaatsvervangend voor alle NPG-leden die ons in de afgelopen 50 jaar ontvallen zijn, willen wij speciaal drie trouwe NPG-leden 

herdenken die in 2015 gestorven zijn.  

 

Gerrit Jan van Drenth 

30.12.1936—27.04.2015 

Frank Vereecken 

10.11.1923—06.08.2015 

Piet van Luijk 

26.03.1928—23.08.2015 

Uit het in Memoriam in Mededelingen 6/2015: 

De troetel-Belg van de NPG is niet meer. Na een korte, roerige en 

verwarde periode is hij op 6 augustus in het Kirchberghospitaal 

overleden. In de periode daaraan voorafgaand heeft hij al aan vele 

mensen laten weten dat het leven voor hem genoeg was. Hij wilde 

graag sterven. 

Zijn plaatsje in de kerk zal opvallend leeg blijven. Als het even kon 

was hij iedere zondag aanwezig. 

 

Frank Vereecken liet ons allen een tekst na uit Openbaring 14:13  

‘Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer ster-

ven. Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden 

vergezellen hen.’ Zo zij het! 

Uit het in Memoriam in Mededelingen 6/2015: 

Hij droomde ervan om boer te worden. Toen hij 35 

was, trok hij de stoute schoenen aan en pachtte hij 

een vervallen boerderij in Luxemburg. Hij verwisselde 

een betrekkelijk luxe leven met een leven van stille 

armoede. Maar het voelde goed dat hij zijn harten-

wens had gevolgd.  

 

Evenwichtig, wijs en sociaal functioneerde hij voor zijn 

kinderen en kleinkinderen als een echte ‘pater fami-

lias’ en voor het personeel en de bewoners van de 

CIPA Junglinster als een betrouwbare raadgever. 

Uit het in Memoriam in Mededelingen 4/2015: 

In 1968 kwamen Gerrit Jan en Leida naar Luxemburg. Met volle over-

gave wijdde Gerrit Jan zich aan zijn werk bij de NATO waar hij hoofd 

van de inkoop was. Gerrit Jan hield van harmonie. Hij wilde ook in 

harmonie leven met de mensen waarmee hij het oneens was. Zijn 

motto luidde: je kunt vliegen beter met stroop vangen dan met azijn. 

Met andere woorden: wil je iets gedaan krijgen van mensen, dan 

moet je hen met een zachte hand benaderen. Tot aan het einde van 

zijn leven was Gerrit Jan controleur van de financiën van de NPG en 

was hij de contactpersoon van wijk 5 van onze gemeenschap. Verder 

heeft hij in talrijke commissies gezeten en is hij als penningmeester 

lid van het bestuur geweest. Helaas werd hij tijdens een cruisereis 

door de Aziatische  wateren ernstig ziek en na uiteindelijk met de Air 

Rescue naar Luxemburg te zijn gebracht, overleed hij in de Zitha-

kliniek. 
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Wij scholen samen 
lied t.g.v. het vijftigjarig jubileum 

van de Nederlandse Protestantse Gemeenschap Luxemburg 
 

1. Wij scholen samen rond het Woord 
dat ons van God verhaalt. 
De Geest schrijft het met vuur en vaart 
in onze eigen taal. 
Wij leven van dit gouden Woord 
dat nieuwe wegen wijst. 
Het biedt aan ieder onderdak  
die naar Gods toekomst reist. 
 

2. Wij vieren hoe zijn eerste Woord 
ons met elkaar verbindt; 
te zingen van zijn liefde maakt  
ons tot zijn huisgezin.  
Wie door zijn Adem wordt bezield 
gaat nooit de weg alleen; 
wij raken aan elkaar gehecht 
over de grenzen heen. 
 

3. Want niet de grond waarop wij staan, 
noch bloed maakt ons verwant, 
alleen het onderweg zijn naar  
dat verre vaderland. 
Maar hier mag de oase zijn 
waar wij worden gelaafd:  
wat ons beloofd is heeft voorgoed 
het reizen licht gemaakt. 
 

4. Wij vinden leven in dit Woord, 
wij delen hier het Brood 
dat spreekt van Hem die tot het eind  
ons al zijn liefde bood. 
Wij schuilen even bij elkaar 
en putten uit de bron, 
als reisgenoten naar de stad 
waar God straalt als de Zon. 
 
Tekst: Sytze de Vries 
Melodie: Liedboek voor de Kerken 1974, Gezang 474  
(God roept ons, broeders, tot de daad) 

Het jubileumcomité heeft ds. Sytze de Vries gevraagd een lied te schrijven t.g.v. het 50-jarig jubileum. 

Dit lied zal voor het eerst gezongen worden tijdens de feestelijke kerkdienst op zondag 4 oktober 2015.  

Op zondag 9 oktober 2016 zal ds. Sytze de Vries als gastpredikant naar Luxemburg komen. 


