NEDERLANDSE PROTESTANTSE GEMEENSCHAP TE LUXEMBURG

S A M E N O P PA D
Mededelingen vanuit de NPG
Oktober / November 2022

Meditatie
In de Vredesdienst van 18 september, met als
thema: ‘Generatie(s) Vrede’, werden we
getrakteerd op een prachtige muzikale bijdrage.
Mizuho Konnerth (de vrouw van Andreas en mama
van Emma en Lina) speelde voor ons op de viool
‘How beautiful are the feet of them that preach
the gospel of peace’ uit de Messiah van G.F.
Händel. Zij is professioneel violiste. Samen met
Andreas op het orgel klonk het fantastisch.
Evenals het slotlied dat ze samen speelden. Een
geweldig cadeau, temeer daar zij volgende maand
is uitgerekend en zij hun derde kindje verwachten.
In deze dienst was er, voor wie dat wilde,
gelegenheid een intentiekaarsje aan te steken. Voor al datgene wat vrede belemmert, wereldwijd of dichtbij,
rondom ons of in ons eigen leven. Of voor wie of wat je vrede wenst, voor wie of wat je vrede brengt of voor
de vrede waar je op hoopt.
In deze viering was er een gezongen gebed: For the Healing of the Nations. Het werd in 1967 geschreven door
een Nederlandse predikant: Fred Kaan. Zijn ouders zaten beiden in het verzet en hijzelf werd later predikant in
Wales. Van daaruit werd hij uitgezonden naar Geneve, de stad waar o.a. de Wereldraad van Kerken en de
Lutherse Wereldfederatie en de Europese Raad van Kerken zaten (de
eerste twee zitten er nog altijd). Kaan deed in Genève veel
INHOUD
internationaal kerkenwerk en vredeswerk.
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Liturgisch gezien gaan we langzamerhand op naar de zondagen van
de voleinding, de laatste zondagen van het kerkelijk jaar, voordat er
met de adventszondagen een nieuwe periode begint. ‘Geduchte dagen’
wordt er wel gezegd van deze periode. En dat zijn het ook in onze
wereld… En wellicht eveneens in ons eigen leven. For the Healing of the
Nations is dan ook buitengewoon actueel. In de laatste zin klinkt het:
‘that by our response and service earth its destiny may find’. Een lied
(en melodie) van bemoediging en hoop. Voor wie het (nog eens) horen/
lezen/bidden/zingen wil, hierbij de link en de tekst vind u op de volgende pagina.

Met een hartelijke groet,
Ineke
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Diensten
Bij de diensten
In de viering van 30 oktober zullen we met
elkaar brood en wijn delen. Om risico’s te
vermijden gebruiken we kleine recycleerbare
bekertjes voor de wijn en het sap. Er zal een
boekje worden gemaakt met de orde van dienst,
waarin ook aanwijzingen voor de gang van
zaken in de kring.
Gedachtenisdienst 20 november
Zondag 20 november is het de laatste zondag
van het kerkelijk jaar. We gedenken in deze
viering wie in het afgelopen jaar zijn overleden.
Tijdens het lichtritueel, waarbij we kaarsen
ontsteken aan het licht van de paaskaars, zullen
de namen klinken van: Cees Cammeraat, Bertha
Dielissen, Dien Donner en Johan Mast. In
verbondenheid met hun families, die voor deze
dienst speciaal zijn uitgenodigd om de kaars van
hun geliefde aan te steken.
Ook in onze eigen kring gedenken wij diegenen
die we missen. Of dat nu kort of lang geleden is.
Voor iedereen die dat wil is er gelegenheid om
zelf een klein kaarsje aan te doen tijdens de
viering, voor iemand die u persoonlijk wilt
gedenken (in stilte). U bent daar hartelijk toe
uitgenodigd. Tijdens dit bijzondere moment
luisteren we naar het prachtige ‘Be still my soul,
the Lord is on your side’.
Na afloop ontmoeten we elkaar, samen met de
families, bij koffie en thee. Allen van harte
welkom!

Ineke

For the healing of the nations
For the healing of the nations,
Lord, we pray with one accord,
for a just and equal sharing
of the things that earth affords.
To a life of love in action
help us rise and pledge our word.
Lead us forward into freedom,
from despair your world release,
that, redeemed from war and hatred,
all may come and go in peace.
Show us how through care and goodness
fear will die and hope increase.
All that kills abundant living,
let it from the earth be ban-ned:
pride of status, race or schooling,
dogmas that obscure your plan.
In our common quest for justice
may we hallow life’s brief span.
You, Creator God, have written
your great name on humankind;
for our growing in your likeness
bring the life of Christ to mind;
that by our response and service
earth its destiny may find.
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Startzondag
Afgelopen zondag, 2 oktober, vierden we een mooie startzondag in
het klooster van de Franciscanessen in de stad. Het thema was: A
Table, aan tafel. Er was veel weerzien en ontmoeting (o.a. met Arie
en Christien van den Dries) tijdens de verschillende ‘proeverijen’. Een
korte viering, waarbij de bijbels werden uitgereikt aan de 12-jarigen
die zijn overgegaan naar de middelbare school; koffie met een keur
aan lekker ‘bak-werk’; een prachtige expositie met werk van NPGers; een enquête onder de titel ‘Wat smaakt naar meer in de NPG’.
En tot slot een gezellige maaltijd.
In de dienst ook muzikale ‘proeverijtjes’: Mirjam Matz bespeelde
prachtig het orgel, met o.a. een ‘largo’ in ré-mineur van Bach (BWV
596); en Hans van der Drift zong met ons het lied ‘Voor ieder van
ons een plaats aan de tafel’, dat we al eerder oefenden in de dienst
van 4 september. Joaquim Jansen las uit de bijbel in gewone taal over het visioen van Jesaja en de
overdenking ging over (het geluk van) een tafel.
Veel dank aan allen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt: in het bijzonder aan Mieke
Jonker die de hele expositie organiseerde en vormgaf en aan Rose Min Lammens die velerlei hand- en
spandiensten verrichtte.
En bovenal aan de NPG-ers die hun werk ter beschikking stelden: Helly Cammeraat (sieraden), Ad & Gerti
de Jong (smeedwerk, pop van afvalproducten, houten huisjes), Joke v/d Schilden (keramiek), Nydia v.d.
Zwaal (liederen), Kirsten Zahlen (diamond painting), Rie van de Sluis (quilten), Klaas Ras (houtplastieken),
Dieter Lingener (aquarellen), Aad Booman (aquarel), Tineke Beijers (Lagemann) (keramiek), Johanna van
Sabben (olieverf), Mieke Jonker (collage van oude postzegels).
Op de foto’s een impressie van de dag en een overzicht van alle kunstwerken.

NUMMER 7/2022

3

NEDERLANDSE PROTESTANTSE GEMEENSCHAP TE LUXEMBURG

Hellie Cammeraat

Tineke Beijers (Lagemann)

Johanna
van
Sabben

Dieter Lingener

Kirsten Zahlen-Tombs
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Ad & Gerti de Jong
Rie van de Sluis

Nydia van der Zwaal
Klaas Ras

Joke van de Schilden
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Aad Booman

Mieke Jonker
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Van de Bestuurstafel
Op 21 september kwam het bestuur bij elkaar.
De voorbereiding van de Startzondag werd besproken en
natuurlijk de enquête die degenen die daar waren ter
plekke konden invullen. De ander leden hebben hem
daarna per e-mail of post gekregen. Wij willen u vragen
die zo snel mogelijk ingevuld naar de penningmeester te
sturen per e-mail of per post. Het is de bedoeling dat
iedereen persoonlijk de enquête kan invullen (dus niet per
gezin).
Ook heeft u allemaal inmiddels, als het goed is de nieuwe “Wie doet wat” ontvangen. Papieren
exemplaren liggen nog in de kerk.
Maar het allerbelangrijkste onderwerp voor deze Samen op Pad zijn de openvallende bestuursposten bij
de volgende Algemene Ledenvergadering. Die staat gepland op zondag, 13 november aansluitend aan
de kerkdienst. U krijgt allemaal op tijd de uitnodiging met agenda en notulen van de vorige ALV. Maar
om nu vast over na te denken: er zijn drie open posten:


Voorzitter: Peter Hondius heeft zijn termijn van drie jaar erop zitten; mocht deze post u
interesseren dan kunt u zich tot Peter wenden voor
meer informatie;



Penningmeester: Hans van der Drift heeft bijna zes
jaar volgemaakt en wil graag, ook omdat hij elders
andere bestuursfuncties vervult, het stokje
overgeven in november; voor meer informatie kunt u
zich tot Hans wenden;



Algemeen bestuurslid: dit is de ex-post Marise
Spaans; het bestuur heeft haar taken het afgelopen
halfjaar opgevangen, maar een extra bestuurslid zou
zeer welkom zijn; de invulling van de post zal
gebeuren in overleg met het bestuur; voor meer
informatie kunt u terecht bij Rose Min Lammens.

Het bestuur doet een dringend beroep op u om zich beschikbaar te stellen, want vele handen maken het
werken licht!
Stelt u zich beschikbaar voor een van deze drie posten, dan kunt u dat melden per e-mail of per telefoon
bij het secretariaat (tel. 326533— e-mail: secretaris@npg.lu)
De volgende bestuursvergadering staat gepland op 25 oktober; mocht u vragen of punten willen
aandragen, dan kan dat via het secretariaat.

Namens het NPG-bestuur,
Rose Min Lammens
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Pastoralia
Meeleven

Beste mensen,

Dat doen we opnieuw met Aad en Janny Booman;
weer werd Aad in het ziekenhuis opgenomen. Gelukkig
gaf nieuw onderzoek geen extra belastende
resultaten en was zijn toestand nadien zodanig dat hij
binnen een week weer naar huis mocht. Daar is, om
het volgende traject weer in te gaan, aansterken en
rust nodig. Wat we hen van harte gunnen: heel veel
sterkte!
Ad en Gerti vierden begin oktober met een groot
familiefeest Ad’s 60e verjaardag. Nog net op de
valreep voor hij voor een kleine operatie half oktober
het ziekenhuis in moet. Van harte gefeliciteerd, en
voor straks sterkte en een rustige beterschap!
Zo nu en dan kampen sommigen onder ons weer met
covid. Zelf heb ik het half augustus gehad en werd ik
doorgestuurd naar de longarts. Na de long- en
hartontsteking in april blijkt een kleine ‘verkalking’ op
een long over te zijn gebleven. Het moet in de gaten
worden gehouden, maar is verder niet ernstig. De
onderzoeken bij cardioloog en reumatoloog zijn vorige
week ook eindelijk afgerond. Na de laatste CT-scan is
de uiteindelijke conclusie dat de ontstekingen destijds
zijn getriggerd door de booster. Bij de covid half
augustus bleek er een hoge ‘viruslast-waarde’. Het
betert langzaam, al spelen hoofdpijn, vermoeidheid en
kortademigheid bij inspanning, me nog parten. Dat
duidt volgens de artsen op long covid. Goed je
grenzen in acht nemen en rustig weer conditie
opbouwen is het advies.

Op 27 augustus was het
dan eindelijk zover, we
konden onze bruiloft
kerkelijk laten
inzegenen! 2 jaar, 2
maanden en 1 week
later dan eigenlijk was
gepland. We waren
natuurlijk erg blij dat
Ds. Arie van de Dries
nog altijd wilde
voorgaan tijdens de
dienst.
Het was een bijzondere dienst, waarin verschillende
talen werden gesproken,, maar gelukkig kon iedereen
het goed volgen. We willen daarom Arie, maar ook
Hans van der Drift, die nog een mooi stuk heeft
gezongen, heel erg bedanken dat zij helemaal naar
Tinte zijn gekomen voor ‘onze’ dienst.
In de vorige Samen op Pad heeft u kunnen lezen dat
wij tijdens onze trouwdienst hebben gecollecteerd
voor het meisje Sun Maya in Nepal. En we zijn enorm
blij en ook zeker verrast dat we het gehele bedrag dat
nodig is voor de twee jaar durende studie van dit
meisje bij elkaar hebben weten te krijgen. Heel erg
bedankt voor uw gulle gaven. Wij zullen de komende
jaren ook met Sun Maya in contact blijven, zodat wij
kunnen volgen hoe het met haar en haar studie gaat.

Hartelijke groeten,
Guy & Mariska Berchem

Verheugend was het dat Truus van der Drift er weer
bij kon zijn op de startzondag. Weliswaar op krukken,
maar toch. Fijn dat je er was!
Voor zover mij bekend zijn er op dit moment verder
geen ‘zieken’. Wat niet wil zeggen dat er geen
onderzoeken in ziekenhuizen lopen voor sommigen, of
chronische zaken spelen. Ook daarin voor eenieder
veel sterkte.

Hartelijke groet,
Ineke
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Diaconie
Collecte 23 en 30 okt.ober 2022



Door de nieuwe verzamel- en verwerkingslocatie voor plastic afval wordt de
leefomgeving schoner en gezonder.



Dit bevordert de landbouw en de visserij in
grote mate.



De meest kwetsbaren kunnen aan de slag
met het recyclen van plastic, waardoor zij
een inkomen hebben en een waardig leven
opbouwen.

Nieuwbouw kerkzaal Waver.
De protestantse kerk in Waver België heeft het
project een nieuwe kapel te bouwen voor zo’n 200
mensen.
Tot op heden komt de gemeente samen in een
kerkzaaltje met slechts 50 zitplaatsen in een oud
herenhuis. 15 andere personen kunnen de dienst
volgen via een scherm in een aparte ruimte.
Er is geen toegang voor gehandicapten en het
enige toilet is op de etage.
Er is weinig plaats voor de groeiende gemeente.
Ds. Emile Carp schrijft: beste broeders en zusters
we hebben uw hulp nodig!
Bij voorbaat dank voor u gebeden, woorden van
bemoediging en uw bijdragen!
Ds. Carp was afgelopen zomer in de Grote Witte
Tent en vroeg toen heel bescheiden of er mensen
waren die hun kerk wilde ondersteunen.

Betalen met plastic
Basisschooldirecteur Francis heeft iets bedacht
om de twee problemen aan te pakken: plastic
afval inzamelen in ruil voor schoolspullen of
schoolgeld. Francis: “Van de 779 kinderen op
school kan maar twintig procent het geld betalen.
En het is belangrijk dat we kinderen opleiden tot
milieubewuste burgers.” De school is een
verzamelpunt. De kinderen van Simeo doen hun
best om veel plastic op te halen, zodat ze zeker
naar school kunnen.

6 en 13 november 2022

Tweede leven

Collecte voor Coup de Pouce.

Ook heeft de directeur het bedrijf Eco Brixs
uitgenodigd. Dit bedrijf vormt jaarlijks miljoenen
plastic flesjes om tot bloempotten, medische
maskers en bouwmaterialen. Francis: “Zo leren de
kinderen hoe we plastic een tweede leven kunnen
geven.”

Inmiddels een bekend project bij ons.
Dit project loopt via Alexandra Breukink, onze
voormalige predikante. Het heeft als doel degene
die moeilijk rond kunnen komen, te ondersteunen.
Zij kunnen daar dan voor een klein prijsje hun
levensmiddelen kopen.
Op 6 november zal Alexandra Breukink ook bij
ons voorgaan. Het zou fijn zijn als er ook dit jaar
houdbare levensmiddelen meegebracht worden,
die Alexandra daar dan kan afgeven.
Uw gave kunt u die zondag 6 november voor in de
kerk neerzetten.
Alvast hartelijk dank.
20 en 27 november 2022

Plastic in ruil voor schoolspullen, project van EO
metterdaad voor Oeganda.
Oeganda heeft te maken met enorme
milieuvervuiling door plastic afval. Recyclen
draagt bij aan een beter milieu én aan banen
voor de meest kwetsbaren.
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EO Metterdaad wil meer scholen bereiken met
voorlichting over milieuvervuiling en extra
inzamelpunten voor plastic afval opstarten. Zo
kunnen arme kinderen naar school en wordt de
omgeving opgeruimd.
Alle doelen van harte bij u aanbevolen.

Namens de diaconiegroep,
Cathalien de Boer

U kunt uw bijdrage overmaken op
de rekening van de diaconie:
IBAN: LU10 1111 2583 4332 0000
BIC: CCPLLULL
t.n.v. het betreffende project.
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Vluchtelingencomité
Terugblik:
In de zomervakantie hebben we 3 activiteiten

Collecteopbrengsten

Kindercircus Kabul
375,Stichting op de Hoogte vanBolivia
615,-

voor de kinderen uit Marienthal georganiseerd.

Kinderfonds Mama’s Zuid-Afrika |
30,-

Op 16 augustus een schattenjacht in Hesperange voor de jongere kinderen:

Een Häerz fir Kriibskrank Kanner
425,-

Op 23 augustus een spelletjesmiddag in Marienthal:

Eduard had een reuzenbellenblaas meegebracht. Groot succes!
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Op 6 september naar de speeltuin in Mamer. We hadden dit
gekozen vanwege de klimwanden die daar zijn, maar helaas
bleek de grote klimwand niet
beschikbaar door onderhoudswerkzaamheden. Maar de
kinderen hebben zich toch wel
vermaakt.

Tot besluit
natuurlijk een ijsje!

Heel hartelijk dank aan iedereen die bij deze activiteiten meegeholpen heeft!
Geplande activiteiten:
Kledinginzameling: we hebben gepland om op vrijdag 21 oktober een kledinguitdeling in Marienthal te organiseren. Winterkleding voor volwassenen en kinderen kunt u tot 18 oktober thuis afgeven bij Rose Min Lammens (tel. 326533), Joke van de Schilden (tel. 338651) en Ati van Dijk (tel.
331240), graag vooraf telefonisch afspreken wanneer u komt. U kunt de spullen ook op de
zondagen na de kerkdienst geven. Behalve kleding zijn toiletartikelen en goede winterlaarzen
of –schoenen zeer welkom.
Herfstvakantie
In de herfstvakantie hebben wij een activiteit met Bricks4Kidz gepland. Zij komen met Lego
bouwdozen, ieder kind krijgt een eigen bouwdoos en zij helpen de kinderen bij het bouwen. We
hebben dit een aantal jaar geleden ook gedaan en het was toen een groot succes. Geplande
datum is 2 november, maar er zijn nog een aantal details te regelen.
Bricks 4 Kidz - Luxembourg
Fam. Abu Alswashy.
Maha heeft via haar jobcoach van de ASTI werk gevonden bij HELP (thuiszorg van het Rode

Kruis). Zij heeft sinds 1.9.2022 een contract voor 30 uur per week. Ze is heel happy!

Namens het Vluchtelingencomité,
Ati van Dijk
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Entr’acte
ABC-CLIMONT
Op zaterdag, 5 november hebben wij Alexandra Breukink
bereid gevonden om u iets te vertellen over het grote project waar zij aan werkt momenteel: het ontwikkelen van een
Europese pioniersplek in de Elzas. Hieronder in haar eigen
bewoordingen waar het over zal gaan.
“Zich oefenen in de kunst van de ontmoeting “ is de leidraad
van ABC-Climont, een project in het hart van de Vogezen in een gehucht met een lange
geschiedenis van gastvrijheid. ABC-Climont wil een voormalige ‘vakantiekolonie’ omvormen
tot een plek waar gastvrijheid, vorming, inspiratie en herbronning centraal staan. Het
protestantse kerkje van Le Climont, dat tegenover de gebouwen van de vakantiekolonie ligt,
maakt ook deel uit van het project. Door middel van workshops, weekends, cursussen,
retraites, conferenties, lezingen, langere verblijven voor kunstenaars en de opvang van
kwetsbare personen of overnachtingsmogelijkheden voor wandelaars wil ABC-Climont een
soort proeftuin voor ontmoeting worden. De programma’s zijn georganiseerd rond vier
grote thema’s: op adem komen (natuur), scheppen (cultuur), denken (filosofie) en geloven
(spiritualiteit).
ABC is een afkorting van de Latijnse spreuk Ars Bene Credendi – de kunst van het goede
geloven. Dat motto is een knipoog naar de kunst van het goede leven – Ars Bene Vivendi. In
navolging van het christelijke en Rijnlandse humanisme zijn wij ervan overtuigd dat ‘geloven’
een kunst is, een vaardigheid die door haar te beoefenen, onderzocht, vormgegeven en
verder ontwikkeld moet worden. Een ‘geloven’ dat niet beperkt is tot het religieuze domein.
Dit ‘geloven’ krijgt gestalte als het voortkomt uit een gedeelde ervaring die doordacht is en
openstaat voor kritiek, een ervaring die verrijkt wordt door bijdragen uit verschillende
achtergronden en geworteld is in verschillende levensbeschouwingen. In een snel
veranderende wereld is het van het grootste belang om muren af te breken en onverwachte
ontmoetingsplekken te creëren en zo vorm te geven aan een geloven dat goed doet.”
Wilt u zich vast wat inlezen? Dat kan hier.
U bent allen van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan deze bijeenkomst ten huize van Theo &
Ati van Dijk, 13 rue des Sources, L-7253
Walferdange. Opgeven kan bij Rose Min Lammens,
tel. 326533; e-mail: rmlammens@pt.lu.
Wij beginnen om 17.00 uur met de inleiding door
Alexandra, daarna uitwisseling en aansluitend een
eenvoudige doch voedzame maaltijd en napraten.
In verband met de inkopen, graag opgeven voor
30 oktober.
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Vorming & Ontmoeting
Diner Pensant

met hoe we als mens met onze
medemensen omgaan? Stevo
Daar de laatste keer niet is
Akkerman gaat over deze en andere
doorgegaan, is nu de eerstvolgende
vragen in gesprek met Arnon
bijeenkomst gepland op dinsdag 18
Grunberg, Rowan Williams, Marilynne
oktober 19.00 uur ten huize van Ida
Robinson en Jan Keij. Dit keer kijken
Smits, 13, rue Marcel Noppeney, L-7378
we naar het derde gesprek, schaamte.
Bofferdange, tel. 337261, e-mail:
Schaamte zorgt ervoor dat we goed
idasmits13@gmail.com.
met elkaar omgaan, maar schaamte
U kunt zich aanmelden tot zondag 16
kan ook zorgen voor verwijdering
oktober, ofwel bij Ida of bij mij, dan
tussen mensen. Hoe brengen we dit
liefst met Whatsapp (621243324) of e- belangrijke gevoel dan in balans in ons
mail: (wvheesen@pt.lu), want ik ben
leven?
ook nog even in het buitenland.
Iedereen is van harte welkom.
Nog even om het geheugen op te
Wim van Heesen,
frissen.

Contactpersoon diner pensant

Op voorstel van Ineke kijken wij dit
seizoen naar vier documentaires van
Stevo Akkerman. Stevo Akkerman
verkent het terrein. Wat betekent het
begrip 'goed'? Wat is de verhouding
tussen 'goed' en 'kwaad'? Had
Dostojevski gelijk toen hij schreef 'Als
er geen God is, is alles toegestaan?'
Heeft 'het goede' altijd iets te maken

In gedachten
In een kleurig herfstbos
stond ik stil en wachtte.
Een blaadje valt op het mos,
onderbreekt mijn gedachten.
Ik zie de gouden kleuren
en een web van ragfijn draad.
Verwonderd kijk ik ernaar
terwijl ik daar zo stilletjes sta.
Ik laat het mooiste boven komen
en raak het voorzichtig aan.
Zo zou het dan, in mijn dromen,
voor eeuwig moeten blijven bestaan.

Els Heldens
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Tentoonstelling : Der Untergang des Römischen
Reiches —Trier
In het Rheinisches Landesmuseum is deze schitterende tentoonstelling te bezichtigen (zie ook artikel op volgende bladzijde uit NRC Handelsblad).
Entr’acte heeft besloten op dinsdagmiddag 22 november deze
tentoonstelling te bezoeken, onder de leiding van een Nederlandstalige gids. Een paar jaar geleden hebben wij dat ook
gedaan en dat was een groot succes, dus we hopen dat dit
weer heel wat mensen aanspreekt.
De kosten worden hoofdelijk omgeslagen. De toegangsprijs
hangt af van het aantal deelnemers, maar zal om en nabij de
15 € liggen. De rondleiding begint om 14.00 uur en duurt anderhalf uur. Aansluitend kunnen we ergens nog een kopje thee of
koffie drinken en napraten.
Adres: Rheinisches Landesmuseum, Weimarer Allee 1, 54290 Trier
Verzamelen bij de groepsingang, rechts van het gebouw, om 13uur45.
Opgeven graag bij Wim van Heesen tot en met 20 november; tel. 621 24 33 24 ; e-mail: wvheesen@pt.lu
Wie niet zelf wil of kan rijden: u kunt hoogstwaarschijnlijk wel met iemand meerijden naar Trier.
Voor meer info kunt u alvast hier Die Ausstellung | Landesausstellung Trier kijken.
Op maandag 5 september verscheen er in de NRC een artikel over deze tentoonstelling. Dit artikel kunt u
hier lezen.

Verslag bezoek Tentoonstelling
Op zaterdagmiddag 24 september organiseerde Entr’acte
een bezoek aan de tentoonstelling « The Rape of Europe »
van Maxim Kantor in het MNHA. Anne Havik was onze gids.
Wij waren met in totaal 9 personen.
Maxim Kantor (1957) is een Russische kunstenaar die zeer
kritisch was en is over de situatie in Rusland en sinds 2015 de
Duitse nationaliteit heeft.
Toen Rusland Oekraïne binnenviel, wilde het MNHA iets doen
en het toeval wilde dat er een etage leeg was, omdat daar
renovatiewerkzaamheden waren en dat het museum al contact had met Maxim Kantor over een tentoonstelling voor
eind 2023. Binnen 6 weken is toen deze tentoonstelling opgezet.
Anne wees ons op details en vertelde meer over de achtergrond van de schilderijen. Ik vond de schilderijen prachtig,
soms beklemmend, zeer indringend. De beelden blijven je
bij. Het was zeer de moeite waard!
De tentoonstelling loopt nog tot 16 oktober!

Ati van Dijk
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Allemaal de liefste
Precies 9 maanden nadat Gert Jan en ik getrouwd waren, kregen we een…… klein poesje: Poeleke.
5 verhuizingen heeft hij overleefd en 15 jaar later moesten we hem laten inslapen. Geen kat meer
in huis was voor ons geen optie, dus er kwamen er 2: Balthasar en Casper. Een slimme buurvouw
die zelf een heleboel katten had, bracht ons de derde wijze kater: Melchior.
Om in ons huis in Mamer een in– en uitgang voor deze dieren te creëren, vroegen we de timmerman een kattenluikje in de kelderdeur te maken. Ja, zei hij, dat is goed, maar dan moet ik eerst
de katten meten. Enfin, het deurtje kwam er en de katten hadden al gauw door hoe dat werkte,
maar andere katten ook.
Gert Jan, die jaarlijks door een bedrijfsarts gekeurd moest worden, werd door hem verteld dat
hij teveel achter zijn bureau zat en dat hij meer beweging nodig had. Hj besloot daarom om
‘s avonds een wandelingetje in het bos, wat 50 m van ons huis vandaan is, te maken. Maar
‘s avonds in het donker een man alleen in het bos bleek een beetje verdacht te zijn. Het woord
“hond” kwam ter sprake. Dus kwam er een schattig 6 weken oud hondje “Barney”, een klein lief
Berner Sennen hondje. Iedereen blij. De dierenarts vertelde ons dat we moesten oppassen met
deze diersoort voor heupdisplasie. Hij mocht dus geen trappen lopen en dat in ons huis… Gert
Jan, niet begaafd met technisch inzicht, besloot overal harmonicahekjes te maken, 3 in totaal.
Voor hem een groot werk, maar hij kreeg het voor elkaar! Barney zat er met grote belangstelling
naar te kijken en toen hij klaar was en de schroevendraaier nog in zijn hand had, liep Barney er
zo doorheen. We hebben het toen nog geprobeerd met lakens erover heen, maar toen konden
we er zelf ook niet meer door. Alles werd afgebroken en Barney liep vrolijk alle trappen op en af
en heeft nooit heupdisplasie gekregen, 9 jaar oud is hij geworden. Stuk voor stuk werden ook
onze katten oud: 15, 16 en zelfs 18 jaar zijn ze geworden.

Intussen waren er ook 2 dochters geboren en met het opgroeien van de kinderen kwamen er ook
weer andere dieren in huis, natuurlijk katten, een nieuwe hond en cavia’s. Kinderen worden groot,
gingen studeren, maar het ontbrak hen nooit aan dierenliefde. Zo kwamen er weer Ylisses, Jing
Jang, Spooky en Chip in ons huis.
Madeleine, de jongste dochter, ging na haar studie biologie een stage doen in Berkeley, San
Francisco, om daar aan de Californische Uni het wonderbare leven van fruitvliegen te bestuderen. Bij terugkomst is zij in Tübingen in het Max Planck-Instituut verder gaan studeren en is
gepromoveerd op het thema zebravissen.
Zo hebben in ons leven dieren een grote rol gespeeld
en doen dat nog steeds.
Ieder dier was voor ons de allerliefste.

Leida van Drenth

Ik geef de pen door aan Mirjam Matz.
Reha Centrum voor Olifanten in Phuket.
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Inspiratie Links
Via Kerkomroep kunt u diverse
diensten bekijken en beluisteren.
U kunt ook zien wanneer er live
wordt uitgezonden.
In de Westerkerk zijn ook elke
week om 10.30 uur mooie diensten
mee te beleven.

Hier kunt u het Bijbellees-rooster
2022 vinden. Ook kunt u de app
Mijn Bijbel downloaden op uw tablet of telefoon.
Hier vindt u een link naar het
programma voor de gratis
toegankelijke Concerts de midi
van de stad Luxemburg.
Er is een nieuw seizoen gestart
van Petrus in het land, waarbij u
iedere week een kijkje kunt nemen
in een kerk in Nederland.
Wekelijks te zien opom 17.10 uur
bij KRO-NCRV op NPO 2.

CONTACT
af te haken? Zanger en
presentator Elbert Smelt (38)
hervond zijn liefde voor 'het
instituut', en ziet dat ook bij veel
generatiegenoten gebeuren. Lees
het artikel of beluister de podcast.

NPG Predikant
Ds. Ineke de Feijter - tel. 26721201
ineke.defeijter@npg.lu

Tijdens de startdienst hebben we
het lied ‘Voor ieder van ons een
plaats aan de tafel” gezongen.
Hier kunt u het lied beluisteren en
vindt u ook een mooie uitleg.

Contactpersonen:
Klaas Ras - 994542
Marise Spaans - 423266
Ida Smits - 337261
Mieke Jonker - 348805
Gerti de Jong - 365465

Voor kinderen zijn er nog steeds
veel online kerkdiensten te
bekijken. Hier vindt u iedere week
een groot aanbod voor
verschillende leeftijden.

Heeft de kerk nog toekomst, nu
jongere generaties massaal lijken

Coördinatie contactpersonen
Ati van Dijk - 331240
ativandijk@gmail.com

Diaconie / De Helpende Hand
Mieke Jonker - 34 88 05
Aad Booman +49 15231926671
Cathalien de Boer -26 78 46 10
Wim van Heesen - 621 243324
Het Bestuur:
Peter Hondius - 335715
voorzitter@npg.lu
Rose Min Lammens - 326533
secretaris@npg.lu
Hans van der Drift - 355932
penningmeester@npg.lu
Marianne van Reenen - 26259655
preekvoorziening@npg.lu

Agenda

Wim van Heesen - 621243324
algemeenbestuurslid@npg.lu

13-10-2022

Lunch in restaurant Les Beaux Arts,
150, route de Luxembourg, Bofferdange

Post vacant
algemenezaken@npg.lu

18-10-2022

Diner Pensant, ten huize van Ida Smits,
13, rue Marcel Noppeney in Bofferdange

21-10-2022

Kledinguitdeling in Marienthal

23-10-2022

16.00 uur Alliantiedienst in de katholieke
kerk van Medingen

Redactie Nieuwsbrief
Mariska Berchem, Ati van Dijk,
Wim van Heesen, Annette SchneiderWouters.
E-mailadres redactie: redactie@npg.lu

05-11-2022

Avond met Alexandra Breukink “Zich
oefenen in de kunst van de ontmoeting “
ten huize van Theo & Ati van Dijk, 13, rue
des Sources in Walferdange

13-11-2022

Algemene Ledenvergadering

22-11-2022

Bezoek aan de tentoostelling Der Untergang des Römischen Reiches in Trier
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Kerkdiensten
Datum

Voorganger

Bestuurslid

Muziek

Collecte

Bijzonderheden

9 oktober
2022

Ds. Lennart Heuvelman
Remonstrantse Kerk
Naarden

Hans van der
Drift

Herman de
Boer

Kinderfonds
Mama’s ZuidAfrika

Koffie

16 oktober
2022

Ds. Ineke de Feijter

Rose Min
Lammens

Mariët
Talsma

Kinderfonds
Mama’s Z-A

Koffie

23 oktober
2022

Ds. Henk Reinders
PKN Driebergen

Wim van Heesen

Hans van der
Drift

Nieuwbouw
kerkzaal Waver

Koffie

16.00 uur Alliantiedienst in de katholieke kerk van Medingen, gemeente Contern. Voorganger; de Deense
predikant Marie Ørgaard en het orgel wordt bespeeld door Daniel Malnati.
30 oktober
2022

Rose Min
Lammens

Andreas
Konnerth

Ds. Alexandra Breukink
6 november
Lutherse Kerk Gunsbach
2022
(FR)

Marianne van
Reenen

Mariët
Talsma

Coup de Pouce

Dankdag
Koffie

13 november
2022

Ds. Andries Bakker
PKN Hoofddorp

Peter Hondius

Herman de
Boer

Coup de Pouce

Koffie
ALV

20 november
2022

Ds. Ineke de Feijter

Nnb

Andreas
Konnerth

Ds. Ineke de Feijter

Rooster kindernevendienst
9 oktober 2022
16 oktober 2022
23 oktober 2022
30 oktober 2022
6 november 2022
13 november 2022
20 november 2022

Rose Min Lammens
Marise Spaans
Astrid van der Drift
Marianne van Reenen
Rool Reichel
Nathalie Draut
Rose Min Lammens

Nieuwbouw
kerkzaal Waver

EO metterdaad
voor Oeganda

Avondmaal
Koffie

Koffie
Gedachteniszondag

Rooster geluidsdienst
9 oktober 2022
16 oktober 2022
23 oktober 2022
30 oktober 2022
6 november 2022
13 november 2022
20 november 2022

Peter Hondius
Ad Kop
Aad Booman
Ad Kop
Peter Reichel
Peter Hondius
Ad Kop

Adres kerk in Roodt-sur-Syre: Nouvelle Eglise Saint-Jacques, 1, rue d’Olingen. Aanvang diensten 10u45

Rooster koffiedienst
9 oktober 2022
16 oktober 2022
23 oktober 2022
30 oktober 2022
6 november 2022
13 november 2022
20 november 2022
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Mieke Jonker
Gerti de Jong
Rie van de Sluis
Joke Ras
Hélène Niemeijer
Rool Reichel
Joke van de Schilden

Verschijningsdata Samen op Pad
18 november 2022
16 december 2022
Kopij per mail graag uiterlijk op de vrijdag ervoor
sturen aan het redactie team:
redactie@npg.lu.
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