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De Paaslach 

‘De humor van de bijbel’, met die titel schreef mijn leer-
meester Okke Jager in 1954 (!) een prachtig boekje. Hij 
toonde hoeveel bijbelverhalen onverwachte elementen, 
wendingen of omkeringen bevatten. Dat is bevrijdend. 
Humor zet je op het verkeerde been.  

In kerkdiensten wordt weinig gelachen. Toch was er ooit 
(vanaf de Middeleeuwen) in de liturgie een speciale plek 
voor: met Pasen. De Paaslach. In de preek zat een grap 
of anekdote. Door samen uitbundig te lachen werd de 
vreugde van Pasen, de overwinning van het leven op de 
dood, die werd uitgelachen, gevierd.  

Okke Jager toont hoe het Paasverhaal naar het evange-
lie naar Matteüs (28:4 en 5) ook absurditeit en humorvol-
le omkering bevat. De wachters bij het graf bijvoorbeeld, 
wier taak het als soldaat was om te doden, worden zelf 
als doden. Hij schrijft dat de soldatendiscipline zover 
wordt doorgedreven ‘dat zelfs het bewaken van een do-
de iets heldhaftigs lijkt in plaats van iets lachwekkends’. 
Maar lachwekkend is het natuurlijk wel als je erover na-
denkt, het bewaken van een dode…. De bewakers kunnen 
in het verhaal dan ook niet op post blijven, ze vluchten. 
Het geweld staat in zijn hemd. Er is geen toekomst meer 
voor. De baan is vrij voor zorgende liefde.  

Ironie houdt een spiegel voor, zet wat zo vanzelfspre-
kend lijkt onder kritiek. Het trekt de menselijke preten-
ties in twijfel. Kierkegaard zegt dat het ‘de wereld ver-
stoort door het bekende vreemd en het vreemde ver-
trouwd te maken.’  

De Franse taalfilosoof Paul Ricoeur die veel onderzoek 
deed naar taal (wat maakt bijvoorbeeld van taal  
poëzie?) hield zich ook bezig met de grap. Hij ontdekte 
dat de grap taal is die speelt met verwachtingen. Je ver-
wacht dat iets een bepaalde kant op gaat en dan ineens 

blijkt het door een absurde wending heel anders. En doet 
een schater-
lach opko-
men, die ver-
bindt.  De 
lach toont 
levenskracht 
en levens-
vreugde, 
door alle 
kwetsbaar-
heid en 

zwaarte heen. Ze legt zich daar niet bij neer. Humor als 
protest en aankondiging van nieuwe toekomst. Een aan-
moediging tot opstaan en tot doorgaan. 

Vrolijk Pasen gewenst! 
Ineke 
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Omdat deze periode van de Samen op Pad een lange 
tijd omvat, zijn er veel bijzonderheden te melden.  

Allereerst uiteraard de dienst op 12 maart, met Ruth van 
der Waall - Schaeffer, collega van de ERN, de neder-
landstalige kerk in Parijs.  

 

 

 

 

Zij heeft inmiddels het thema uitgezocht en ook de orde 
van dienst samengesteld. Heuglijk om zo samen voor te 
gaan. En er is nog meer inbreng van Parijse zijde, want 
het orgel zal worden bespeeld door Johan van den Burg, 
organist van de ERN (meer informatie op blz. 3). Na de 
dienst is er een extra feestelijke koffie, met hopelijk veel 
mooie ontmoetingen.  

Een week later, 19 maart, is er een dienst in het kader 
van de vluchtelingen, waaraan wordt meegewerkt door 
ons vluchtelingencomité. Het thema is uit de Hebreeën-
brief: ‘Hou de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommi-
gen zonder het te weten engelen ontvangen’. 

Witte Donderdag, 6 april, is er om 19u30 een viering in de 
kerk. In een andere vorm dan een gewone kerkdienst. 
We lezen teksten uit het evangelie naar Johannes. Zien 
en beluisteren tussendoor meditatieve kunstwerken, mu-
ziek en poëzie. En delen brood en wijn met elkaar. Een 
ingetogen viering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9 april is het Pasen en vieren we met elkaar een vrolijke 
Paasdienst. We lezen het Paasverhaal uit het Johannes- 
evangelie en er zal ook ruimte zijn voor de ‘Risus Pas-
chalis’, de Paaslach (zie blz. 1).  

 

 

 

Zondag 16 april gaat bij ons voor 
ds. Jan Greven, oud-
hoofdredacteur van Trouw. Hij is 
niet helemaal nieuw in de NPG, 
maar het is wel al lang geleden 
dat hij bij ons was. Hij is behalve 
theoloog ook schrijver. Hij schreef 
o.a. DE BIJBEL VAN MIJN 
JEUGD over zijn gereformeerde 
komaf en AARTJE: GEDACHTEN 

BIJ DE DOOD VAN EEN KIND. Dat laatste n.a.v. het plotse 
verliezen van zijn dochter. Na zijn vertrek bij Trouw pu-
bliceerde hij jarenlang (tot 2019) een weblog (Het denken 
blijft doorgaan) www.jangreven.nl over God, het leven, 
religie, verlies. Recensies en reflecties.  

Onze jaarlijkse oecumenische viering met de Neder-
landstalige parochie is op zondag 23 april. En wel in de 
Glaciskapel. Feestelijk om elkaar weer te ontmoeten en 
samen te vieren.  

7 mei is, zoals u in de vorige 
Samen op Pad heeft kunnen 
lezen, de zondag waarop de 
Nederlandse ambassadeur in 
Luxemburg, Cees Bansema, te 
gast is. Hij zal in een dialoog-
dienst de preek van de leek 
houden.  

Over nadere invulling en vormgeving zijn we nog in ge-
sprek, maar wel heeft hij, in verband met Europadag op 
9 mei, die in Luxemburg een officiële feestdag is, Europa 
als thema gekozen. In de volgende Samen op Pad meer 
over deze bijzondere dienst.  

In alle vieringen: meer dan welkom! 

Ineke 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten 

http://jangreven.nl/
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Bezoek uit Parijs 

In het weekend van 11 en 12 maart krijgt de NPG een 
twaalftal leden van de Eglise Réformée Néerlandaise 
(ERN) uit Parijs op bezoek. Een deel van hen komt met 
de trein, een deel met de auto. Op zondagochtend zal 
de predikant van de ERN, Ruth van der Waall - 
Schaeffer, samen met onze eigen predikant Ineke voor-
gaan in de dienst. Na de dienst is er gelegenheid om na 
te praten en/of kennis te maken met de Nederlandse 
Parijzenaren. 

Inmiddels is er onderdak gevonden voor alle gasten bij 
leden van onze gemeente (waarvoor hartelijk dank) en 
in het klooster van de Franciscanessen. Ook het pro-
gramma van zaterdag is rond. We nodigen u van harte 
uit om enkele of alle onderdelen te volgen.  

U kunt zich tot uiterlijk woensdag 8 maart opgeven bij 
de secretaris van de NPG e-mail: secretaris@npg.lu. Zet 
in de e-mail bij welke onderdelen u aanwezig wilt zijn 
(koffiedrinken/stadswandeling/diner), of u naar Le 
Quai Steffen of naar de Glacis komt en, als u het diner 
bijwoont, wat u graag wilt eten (menukaart: zie e-mail 
van zaterdag 25 februari). De kosten van het diner zijn 
voor eigen rekening, aan de rest van het programma 
zijn geen kosten verbonden. Wij hopen op een goede 
opkomst en kijken uit naar een gezellig en inspirerend 
weekend met onze gasten.  

Hartelijke groet, ook namens Ineke en Peter (mede-
organisatoren), 
                                                       Marianne van Reenen 

Meeleven 

Zeer plotseling is Martin Draut t.g.v. een hartstilstand 
opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is zijn toestand 
stabieler en heeft hij een kleine operatie ondergaan. 
Het herstelproces zal veel tijd nodig hebben. Wij wensen 
hem alle sterkte en moed, evenals zijn beide dochters 
en hun gezinnen. Ook voor hen is dit een moeilijke peri-
ode. Bezoek is niet mogelijk, maar wie een kaartje wil 
sturen kan dit doen via Nathalie. Het adres is: 26, Neie 
Wee, L-8385 Koerich.  

Onze deelneming gaat naar Ati en Theo van Dijk. Zij 
verloren begin februari hun zwager, Albert de Boer. Ge-
lukkig konden zij samen met hun beide zonen uit Enge-
land en Ierland de uitvaart bijwonen. Condoleances ook 
aan Marianne de Boer-van Dijk, Theo’s zus en haar 
zoon en schoondochter Rob en Melissa. Zorgen blijven 
er helaas nog steeds rond Ati’s broer.  

Ook andere NPG’ers delen verdriet en zorgen om fami-
lie. Veel sterkte aan u allen. Bemoediging ook voor hen 
die wachten op uitslagen van onderzoeken. Of kampen 
met dagdagelijkse ongemakken en onzekerheid van 
ziekte of ouder worden. 

Helly Cammeraat heeft de moedige stap gezet om drie 
dagen per week overdag naar het opvanghuis te gaan 
waar haar man Cees ook ging. Met name om in bewe-
ging te blijven, met de geboden gymnastiek en hersen-
gym aldaar. Ook het samen eten doet haar goed.  

Verder verheugen we ons als NPG in de komst van een 
nieuw lid. Van harte welkom aan Hugo Krijnse Locker uit 
Mamer. We zijn heel blij jou te mogen verwelkomen.  

Verheugend nieuws: Nydia en Jan van der Zwaal zijn 
grootouder. Op 20 februari werd geboren hun kleinzoon 
Maxime, zoon van Stephanie van der Zwaal en Eric  
Besnard. Wie hen wil feliciteren, hun adres is:   
Burgemeester Norbruislaan 194, NL-3555 EK Utrecht. 

Onze felicitaties gaan uit naar de ouders en grootou-
ders van Maxime! 

Ineke 

 

 

PROGRAMMA 

13u30: aankomst op Glacis van degenen die met de 
auto komen en vertrek met de tram naar het station 
van Luxemburg 

13u35: aankomst TGV uit Parijs met de gasten die met 
de trein komen 

13u45 – 15u00: ontvangst en kennismaking onder het 
genot van een kopje koffie of thee bij Le Quai Steffen 
op het stationsplein 

15u00 – 17u30: stadswandeling onder de deskundige 
en bevlogen leiding van onze eigen stadsgids Theo 
van Dijk 

17u30: einde van de wandeling en vertrek naar het 
restaurant met de auto 

18u00 – 21u00: diner bij Café littéraire Le Bovary  
(1, rue de Laroche, Weimerskirch, Luxemburg)  

mailto:secretaris@npg.lu
https://lequaisteffen.lu/
https://lequaisteffen.lu/
https://lebovary.lu/
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26 februari en 5 maart: Leprastichting Raoul Fol-
lereau 

Deze stichting is u allen welbekend, we collecteren er 
met grote regelmaat voor. Een stichting in 1966 opge-
richt door de Luxemburgse pater Raoul Follereau, in eer-
ste instantie bedoeld voor leprabestrijding, maar die nu 
vooral in Afrika hulp biedt op allerlei sociale en medische 
gebieden. Ze hebben een mooi motto: “In je eentje kom 
je sneller vooruit, maar samen kom je verder!”  Aan dat 
motto willen we graag bijdragen. 

12 en 19 maart: Asile Passerell Luxembourg 

Passerell is een Luxemburgse organisatie die aan in 
Luxemburg verblijvende vluchtelingen juridische hulp 
biedt. Ze helpen met bv. de ingewikkelde regels en admi-
nistratie rondom gezinshereniging. Ze geven onder meer 

integratieworkshops 
en andere hulp met 
socialisatie in deze 
samenleving. Ook hel-
pen ze kwetsbare 
vluchtelingen op ge-
bied van Rechten van 

het Kind, huiselijk geweld en geestelijke gezondheid. 

Kortom: een organisatie die ondersteuning verdient! 

26 maart en 4 april: Wilde Ganzen, Hulp voor Haïti, 
schoon drinkwater voor drie dorpen 

Dit project is opgezet door de voormalig honorair con-
sulgeneraal Rob J. Padberg. Hij werkt voor de lokale 
hulp-organisatie Bureau de Nutrition et Développement 
(BND). De BND doet heel veel voor de bevolking, zoals 
een groot voedselproject en nu ook het nieuwe waterlei-
dingproject. 

Naar de dorpen Sauval, Morne Cretien en Colette was 
ooit een zeer primitieve waterleiding aangelegd, die ja-
ren geleden al weer stuk is gegaan, waardoor mensen 
uren moeten lopen om schoon water te halen. Er wordt 
nu begonnen met het aanleggen van een solide water-
leiding, waar wij graag voor willen collecteren! 

9 en 16 april: Cent Buttek 

Eigenlijk hoeven we deze organisatie niet echt bij u aan 
te kondigen. We collecteren al jaren voor deze liefdadig-
heidsorganisatie, die winkels heeft voor mensen met een 

kleine beurs en hen zoveel mogelijk helpt om in hun da-
gelijks levensonderhoud te voorzien. Het lijkt vergelijk-
baar met de Nederlandse voedselbanken. Cent Buttek 
krijgt levensmiddelen van supermarkten en verschillen-
de bakkerijen. 

23 april: dienst in de Glaciskapel. Dit maal willen wij nog 
een keer collecteren voor de grote nood na de aardbe-
ving in Syrië en Turkije. Wij geven dan via de Luxem-
burgse afdeling van de Johanniterstichting. 

Namens de diaconie, 
Cathalien de Boer 

 

 

 

Diaconie 

U kunt uw bijdrage voor de collecte 
overmaken op de rekening van de 

diaconie: 

IBAN: LU10 1111 2583 4332 0000 
BIC: CCPLLULL  

t.n.v. het betreffende project. 

Collecteopbrengsten 

ACAT …………..…………………………………………..910,50 € 

EO Metterdaad - Brazilie ……………….785,00 € 

Leederwon …………………………………………..250,00 € 

Leprastichting Follereau ………………..185,00 € 

Dokters van de Wereld - Syrië ...1.823,00 € 
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Van de bestuurstafel 
 

 

Op 24 februari jongstleden kwam het bestuur weer bij 
elkaar. 
Aan de orde kwamen natuurlijk de diensten naar Pasen 
toe en de Paasdienst zelf. Dit jaar geen stapellied. De 
nieuwe Paaskaars zal traditioneel weer door Mieke ge-
maakt worden, een hele klus en het resultaat is altijd 
weer verrassend. Deze keer laat zij zich inspireren door 
het NPG-logo. Ik ben benieuwd! 

Er komt dit jaar ook een dienst op de avond van Witte 
Donderdag, met Avondmaal. 

In het weekend van 11/12 maart komt er een delegatie 
van de Eglise réformée néerlandaise de Paris mee met 
hun dominee R. van der Waall-Schaeffer; in ieder geval 
is het bestuur erg blij dat er genoeg slaapplaatsen ge-
vonden werden en wij hopen ook op een goede deelna-
me van onze leden aan het zaterdagprogramma; meer 
informatie elders in dit nummer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De muzikale begeleiding van onze diensten blijft een 
beetje problematisch: Iris van der Drift valt voorlopig 
uit wegens zwangerschapsverlof; Hans wil haar wel 
vervangen op de trombone. Herman de Boer wil ook 
een time-out. Dus mocht u nog iemand weten die ons 
op zondag wil en kan begeleiden, geef de tip door aan 
een van de bestuursleden.  

De voorzitter bracht verslag uit van de gesprekken bin-
nen het kader van de Alliantie  en het blijkt dat de 
kerngroep, bestaande uit PKL, Deense gemeente en 
NPG, geneigd is om tot opheffing over te gaan. Er is zo 
weinig belangstelling de afgelopen jaren vanuit de di-
verse gemeentes, dat het weinig zin heeft hier energie  

 

 

in te blijven steken. Er zal een datum vastgelegd wor-
den voor de opheffingsvergadering (die van 8 maart 
gaat dus niet door). De NPG zal voorstellen het geld 
dat in kas is niet te verdelen over de gemeentes, maar 
naar goede doelen binnen Luxemburg te sluizen. Over 
het tijdstip van die vergadering zal u tijdig geïnfor-
meerd worden. 

U heeft, een beetje aan de late kant, een rondschrijven 
ontvangen per mail over de Vrouwenwereldgebeds-
dag. Deze gebedsdag wordt in ieder land door een 
groep vrouwen voorbereid. In het verleden deed daar 
ook iemand van de NPG aan mee, maar dat is alweer 
even geleden. Zou er iemand beschikbaar zijn? Zo ja, 
meldt u zich bij mij en ik leg het contact. Het zou door 
de werkgroep zeer gewaardeerd worden! Ter herinne-
ring: deze diensten zijn op :  

3 maart 15u00: Kirche Jean-Baptiste, Berdorf en om 
19u00: Evangelische Kirche deutscher Sprache/
Luxemburg-Belair 
4 maart 16u00: voor de kinderen en om  
18u30: beide in Kirche Saints Pierre-et-Paul, Beckerich 
5 maart 10u00: Protestantisch-Reformierte Kirche von 
Luxemburg, Esch/Alzette. 

De datum van de volgende Algemene ledenvergade-
ring is vastgelegd op 11 juni 2023, na de dienst. 

De volgende bestuursvergadering staat gepland op 13 
april; mocht u vragen of punten willen aandragen dan 
kan dat via het secretariaat. 

Namens het bestuur,  
Rose Min Lammens 
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Lale Gül 

 

 
Zaterdag 25 maart – 17u00 - Lezing Jos Wienen  

Jos Wienen is historicus, theoloog, bestuurder en CDA-
politicus. Sinds 21 september 2016 is hij burgemeester 
van Haarlem. Het onderwerp van de lezing was bij het 
verschijnen van deze nieuwsbrief nog niet bekend, 
maar wordt in een later stadium medegedeeld.  

Dit vindt plaats bij Rool & Peter Reichel, 11, rue Mame-
ranus in Mamer- Graag uiterlijk 21 maart bij hen aan-
melden: tel. 312680 – e-mail: reichel@pt.lu 

Donderdag 27 april – 15u00  

Bezoek aan de tentoonstelling Erwin Olaf & Hans Op 
de Beeck inspired by Steichen 

Ter herdenking dat het 50 jaar geleden is dat Edward 
Steichen is gestorven, heeft het MNHA een tentoonstel-
ling opgezet waarin het werk van twee bekende 
hedendaagse kunstenaars wordt verenigd: de Neder-
landse fotograaf Erwin Olaf (*1959) en de Belgische 
beeldend kunstenaar Hans Op de Beeck (*1969). Deze 
twee kunstenaars werken voor het eerst samen aan 
een project, waarin de serie “Im Wald” van Erwin Olaf 
en de aquarellen en beelden van Hans Op de Beeck 
samenkomen met de foto’s van Edward Steichen. De 
tentoonstelling toont de verbazingwekkende parallel-
len tussen deze 3 kunstenaars.  

Anne Havik leidt ons weer door deze tentoonstelling 
(een van de mooiste die zij ooit heeft gezien, zei zij 

ons). Entreeprijs is 7 €.   

Graag uiterlijk 24 april aanmelden bij Ati van Dijk, tel. 

331240 – e-mail: ativandijk@gmail.com. Na afloop van 
de tentoonstelling gaan we iets drinken en napraten in 
het café Sultan 23, in de rue Chimay,  waar Naila en 
Sebahin (die we kennen uit Marienthal), de scepter 
zwaaien.   
        Namens Entracte, 
       Ati van Dijk 

Diner Pensant 
We kijken nu naar de serie: 
Adieu God, waarin verschil-
lende mensen zoals Adri-
aan van Dis, Lale Gül en 
Rutger Bregman geïnter-
viewd worden door Tijs van den Brink. Deze avond 
gaan we de uitzending met Lale Gül bespreken (van 22 
april 2022).  

 

 

 

 

 

Volgende bijeenkomst is  26 april, 19u00 bij  Johanna 
van Sabben, 37, Mielstrachen, L-6942 NIEDERANVEN, 
tel. 340515 terwijl Cathalien de Boer het eten zal ver-
zorgen.  Graag aanmelden bij Wim van Heesen tot zon-
dag 23 april. Klik hierop en u kunt vast een keer kijken.  
Iedereen is van harte welkom.  

Wim van Heesen, 
Contactpersoon diner pensant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entr’acte  

mailto:26%20april,%2019u00%20bij%20%20Johanna%20van%20Sabben
mailto:Zaterdag%2025%20maart%20–%2017.00%20uur%20-%20Lezing%20Jos%20Wienen
https://www.npostart.nl/adieu-god/21-03-2022/VPWON_1334900
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Vindingrijk Geloven 
Een theologische kunst die je aldoende  

onder de knie krijgt 

Locatie : Le Promontoire – ABC-Climont in de Elzas 

Data : van vrijdagavond 12 mei t/m  
zondag 14 mei 2023 

Verleden jaar hebben wij een zeer uitgebreid program-
ma gepubliceerd in de Samen op Pad nummer 2/2022; 
met enige wijzigingen om praktische redenen houden 
wij dit aan. De afloop is echter flexibel en kan dus in 
overleg met de groep aangepast worden.   

Vrijdag 12 mei 

18u00 Aankomst en uitgebreid ‘apero’ 
19u00 Presentatie (Alexandra Breukink): Het project 
ABC-Climont - Geloven ontspringt waar mensen elkaar 
ontmoeten 
20u00 Discussie 
20u30 Diner (Raclette) 

Zaterdag 13 mei 

8u30 Ontbijt 
9u30 Causerie (Chris Doude van Troostwijk): Ars Bene 
Credendi (De Kunst Weldadig te Geloven) 
Van theologische metafysica via hermeneutische theo-
logie naar inventief geloofsdenken 
10u30 Koffie 
11u00 Ommetje langs de locatie van het toekomstige 
ABC-Climont-project 
12u00 Lunch 
14u00 Eerste ronde workshops Ars Bene Credendi:  
Bijbellezen met de retorica in het achterhoofd  
15u30 Thee-pauze 
16u00 Tweede ronde workshops: 

Bijbellezen met schilders in het achterhoofd  

Inventief denken met alledaagse banaliteit  

Welke technieken kent het inventieve geloofsdenken? 
We bestuderen onder meer een tekst van Erasmus en 

fragmenten uit de Renaissance en stellen ons eigen 
common place book samen. 

17u30 Kuieren, ieder voor zich …. 
18u30 Uitgebreid apéro 
19u00 Argumentatiewedstrijd in drie subgroepen: 

Volgens een instructieprogramma schrijft elke groep 
een miniredevoering (in vijf delen) over twee fenome-
nen, een maatschappelijk en een theologisch, die op 
het eerste gezicht niets met elkaar van doen hebben. 
Een onafhankelijke jury, bestaande uit Gorgias, Cicero 
en Erasmus zal de hoofdprijs uitdelen 

21u00 Diner ter plekke of in restaurant in de buurt 

Zondagochtend 14 mei 

8u30 Ontbijt 
10u00 Kleine Aandacht  (Alexandra) 
12u00 Lunch  

!€€€!!€€€!!€€€!!€€€!!€€€ 

En hierbij het kostenplaatje: de ABC-Climont tarieven 
zijn: 

Eénpersoonskamer: 40 € / Twee persoonskamer 65 € 

(per nacht met lakens en handdoeken) 

6 € ontbijt 

15 € per maaltijd ( met “boissons”) 
Koffie en thee is er de hele dag 
Er zijn 9 kamers, waarvan 8 met twee bedden. 
U kunt zich tot en met zondag 7 mei opgeven bij Rose 
Min Lammens (tel. 326533 - e-mail rmlammens@pt.lu).  

Namens Entr’acte, 
Rose Min Lammens 

Entr’acte (vervolg) 

Wijkcontactavonden 

Noteert u alvast de data van de wijkcontactavonden: 
maandag 22 mei, dinsdag 30 mei en woensdag 7 ju-
ni. Deze avonden zijn niet meer voor een bepaalde 
wijk bedoeld, maar zijn toegankelijk voor iedereen, 
zodat u de voor u meest geschikte datum en plaats 
kunt kiezen. Meer informatie vindt u in de volgende 
Samen op Pad en in de uitnodiging die in een later 
stadium aan iedereen persoonlijk gestuurd zal wor-
den.   

Namens de contactpersonen, 
Ati van Dijk - coördinator  

https://abc-climont.eu/
mailto:rmlammens@pt.lu
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Terugblik 

Op 16 februari hebben we een carnavalsmiddag voor 
de kinderen in 
Marienthal ge-
organiseerd, 
er waren veel 
kleintjes, voor 
wie dit alle-
maal nieuw 
was, maar de 
kinderen hebben genoten. 

Hulp gevraagd 

Theo helpt een Afghaans meisje, Zohal, al enige tijd 
met haar huiswerk. Zoals bij zoveel kinderen, is het gro-
te struikelblok Duits en Frans. Haar vader, Ali, heeft nu 
om hulp gevraagd voor Luxemburgs, met name het 
spreken, hij wil de Sproochentest doen om de Luxem-
burgse nationaliteit aan te vragen. Wie kan hem hel-
pen? En mocht u kunnen helpen met huiswerkhulp, dan 
kunt u dat graag melden bij mij.  

Vluchtelingenkerkdienst 

Op zondag 19 maart is de jaarlijkse vluchtelingendienst 
die door het vluchtelingencomité i.s.m. onze predikant 
georganiseerd wordt. Het thema van deze dienst is uit 

de Hebreeënbrief hoofdstuk 13: 1-3 ‘Hou de gastvrijheid 
in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten 
engelen ontvangen’.  De diaconale werkgroep heeft de 
collecte voor Passerell bestemd, zie blz. 4. Meer infor-
matie vindt u ook op www.passerell.lu.  

Komende activiteiten 
Paasvakantie  

Op donderdagmiddag 13 april vanaf 15u00 wordt er 
weer een knutselmiddag georganiseerd voor de kin-
deren in Marienthal. Mocht u willen helpen, dan horen 
we dat graag. Aanmelden kan bij Kirsten  
Zahlen, tel. 621 505 291 of kirstenzahlen@gmail.com. 

Tulpenactie 

Ook dit jaar gaan we net voor Pasen weer bossen tul-
pen uitdelen aan alle bewoners van Marienthal. Mocht u 
nog geschikte vazen hebben, dan horen we dat graag! 

Kledinguitdeling 

In de laatste week van april hebben we weer een kle-
dinguitdeling gepland. Dit keer voor zomerkleding voor 
kinderen en volwassenen. Het scheelt ons veel werk als 
de kleding al gesorteerd is (jongens/meisjes en da-
mes /heren).  

Kleding kan tot zondag 23/4 bij een  van de leden van 
het Vluchtelingencomité afgegeven worden.  

Namens het vluchtelingencomité, 
Ati van Dijk  

 

 

Heilige Onrust door Frits de Lange, emeritus-
hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische 
Universiteit. En vroeger predikant in de Nederlandstali-
ge gemeente van Parijs.  

Aan de hand van ervaringen van moderne pelgrims op 
weg naar Santiago de Compostella denkt de Lange na 
over de vraag wat de kern is van de joods-christelijke 
traditie. Hij schrijft: Geloofszekerheden van vroeger zijn 
verdampt, kerken worden gesloten, maar de ervaring 
van het heilige overleeft alle afbraak en zoekt onder-
dak in nieuwe woorden, gemeenschappen, rituelen”.  
De volgende bijeenkomst is op  17 april om 14 uur bij 
Eveline Jonker, 4, rue Comte Ferraris, Luxemburg-
Dommeldange. We lezen dan hoofdstuk 4. Vooraf 
aanmelden a.u.b., via tel. 436352 of e-mail:  
cefritz@pt.lu.  

Iedereen hartelijk welkom, ook als u nog niet eerder 
aan de gesprekskring hebt deelgenomen.  
   Namens de Middaggesprekskring,  
           Ati van Dijk  

Bedankbrief ontvangen van Paulien Matze, 
secretaris Stichting Op de Hoogte van Bolivia 

In oktober vorig jaar ontvingen wij weer een prachtige 

gift van 615,00 €, die de opbrengst was van de col-
lectes die in augustus en september gehouden waren. 
Daar zijn we heel blij mee en hiervoor willen wij u allen 
heel hartelijk dankzeggen!  

Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat uw gift weer 
zorgvuldig besteed zal worden.  Misschien had u onze 
laatste nieuwsbrief (dec '22) al ontvangen?  

Zo nee, dan zie hierboven de link, want dan krijgt u een 
indruk van hoe het gaat met de projecten die wij on-
dersteunen en waaraan wij de giften besteden.  

Tot slot: wij spreken de hoop uit dat wij dit jaar ook 
weer op uw steun zullen mogen rekenen, want alhoe-
wel wij streven naar verzelfstandiging van de projec-
ten, is het in en na de Corona-tijd voor onze Boli-
viaanse partners niet makkelijk gebleken om 
(financieel) te blijven draaien. Daarom zullen wij hen in 
ieder geval de komende paar jaar nog blijven onders-
teunen. Alvast heel veel dank! 

Vluchtelingencomité 

Middagsgesprekskring 

http://www.passerell.lu
mailto:kirstenzahlen@gmail.com
mailto:cefritz@pt.lu
https://mailchi.mp/cd7e1a958b7a/eindejaarsbrief-stichting-op-de-hoogte-van-bolivia-9255323?e=b0edea2bf0
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Allemaal de liefste  

Wij zijn sinds 1972 in Luxemburg. Luxemburg is de plaats, 
waar we het langst gewoond hebben, onze kinderen en 
kleinkinderen zijn daar geboren, maar nu wonen wij al-
weer meer dan 20 jaar hier in een klein dorp in de 
Hunsrück en als ik dit schrijf (januari) zie ik sneeuw op de 
heuvels en de bomen en ijspegels aan de ramen. We wo-
nen hier nu al zolang dat ik af en toe denk wordt het nu 
niet langzaam tijd om weer naar Luxemburg terug te 
gaan, al was het alleen maar om dichter bij de NPG te 
wonen en deel te kunnen nemen aan de NPG-
activiteiten. Het zou fijn zijn om eens zo’n gespreksgroep 
bij te wonen, maar wij wonen te ver weg, zeker in de win-
ter. Maar aan de andere kant wonen we hier ook goed. 

Het dorp ligt dicht aan een nationaal park en niet ver 
van een vakantiedorp. Een mooie en rustige omgeving. 
Maar Luxemburg is ook een mooi vakantieland. 

In Luxemburg waren we ook een tijd lid van de CCC 
(Christian Community Church). Niet te verwarren met de 
All Nations Church. In de CCC kwamen vooral veel Zuid-
Afrikaners, Amerikanen en mensen uit de Filippijnen. 
Veel kinderen waren er ook altijd. Maar het is goed nu 
weer bij de NPG te horen. Natuurlijk is de NPG een kerk 
van oude mensen, door oude mensen en voor oude 
mensen. Sorry, Ineke!!! Maar dat is helemaal geen kritiek.  
Integendeel. We behoren zelf ook tot de ouderen. En we 
vinden het altijd heel leuk als kinderen of kleinkinderen 
komen en wat doen, muziek maken, zingen, dansen. En 
we willen vanaf deze plaats Ineke en het bestuur danken 
voor hun inzet.  

Hier gaan we af en toe naar de plaatselijke Evangelische 
Kirche.  Mariët moet daar af en toe orgel/piano spelen. 
In die kerk komen helaas maar weinig mensen en we 

moeten daar allemaal een FFP2 masker dragen. Wel een 
verschil met de NPG. De kerk is alleen goed bezet als er 
een doopdienst is of een speciale dienst voor kinderen, 
die “Konfirmation” gaan doen en zich daarop voorberei-
den. 

Maar een aantal jaren geleden veranderde deze situatie 
plotseling. Opeens was de kerk vol jonge mannen en 
vrouwen, vluchtelingen uit Iran, die om diverse redenen 
niet meer veilig waren in Iran. Ze wilden ook niet meer 
Moslim zijn. Ze hadden onze kerk ontdekt, waar ze meer 
dan welkom waren. We reden op en neer tussen het 
kamp waar ze toen woonden en de kerk. En ze werden 
hier in de kerk gedoopt. 

Dat was een geweldige tijd. We leerden veel jonge men-
sen kennen, werden peetouders bij de doop van kinde-
ren uit verschillende families. We trokken er met elkaar 
op uit en leerden heel wat van hun leven en cultuur ken-
nen. 

In de tijd voor Corona hadden we elke week een samen-
zijn. De bedoeling was te luisteren, te begeleiden, te 
helpen met de taal en we deden veel samen. Ze vonden 
het leuk om ons wat van hun taal te leren in plaats van 
omgekeerd. En zo heb ik heel wat van hun taal, Farsi, 
(Perzisch) geleerd. Zo zijn er veel verhalen te vertellen 
over die jonge families, fijne dingen, maar ook drama-
tische, hartverscheurende dingen, die we met elkaar 
beleefd hebben. We houden contact, ook al zijn de 
meesten nu overgebracht naar andere plaatsen, soms 
ver weg. 

Maar nu worden we geconfronteerd met de situatie in 
de Ukraine en de vluchtelingen, die daar vandaan ko-
men. Maar hun positie is een andere. Het conflict in de 
Ukraine kan alleen opgelost worden door een vre-
desstrategie. 

We kunnen alleen maar hopen en bidden dat de partijen 
in dit conflict tot bezinning komen en oprecht naar een 
politieke oplossing streven. Ontspanning, ontwapening, 
vrede.  Er is geen alternatief. We hebben veel over 
vluchtelingen geschreven, maar dat is nu eenmaal de 
wereld, waarin wij leven. In Luxemburg en hier. 

Gelukkig zijn we gezegend met goede en fijne dingen. 

Ad en Mariët 

We geven nu de pen door aan Wim van Heesen 
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Kinderpagina  

 

 

Vanaf 22 februari tot en met 8 april is het de lijdenstijd 
of ook wel de 40-dagentijd genoemd. Dan duurt het nog 
40 dagen voordat het Pasen is. Sommige mensen vas-
ten. Je kan dan in die periode iets na laten, bijvoorbeeld 
niet snoepen. Alleen op zondag hoef je niet te vasten, 
dan is het feest. 

De zondag voor Pasen is het palmzondag, we denken 
dan aan Jezus die als een koning werd binnengehaald in 
Jeruzalem. Je kan zelf thuis ook een palmtak knutselen,  
Zie voorbeeld hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We vieren dat de weg niet eindigt in de dood: God 
maakt een nieuw begin. 

De vrijdag daarna is het Goede Vrijdag, eigenlijk is het 
een verdrietige vrijdag, Jezus wordt dan gevangen 
genomen en aan het kruis genageld. Maar gelukkig de 
volgende zondag is het Pasen!! Dan vieren we dat Je-
zus is opgestaan. 

De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft!! Fijne Paas-
dagen. 

Namens het Kindernevendienstteam, 
Cathalien de Boer 
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Ingezonden mededelingen 
 

Gebed ontnomen uit de liturgie wereldgebedsdag 

Genadige God, Taiwan is verwikkeld in een strijd om de 
macht. Het wordt niet officieel erkend door de internationale 
gemeenschap. Toch wil Taiwan de wereld helpen op het ge-
bied van technologie en humanitaire hulp. Geef wijsheid en 
kracht aan de mensen van Taiwan om overeind te blijven 

met een onzekere toekomst. We vertrouwen op U, dat met 
Uw hulp, Taiwan een zegen voor de wereld kan zijn.  
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Wij ontvingen bericht van het overlijden van Ar-
nold Fransen. Arnold en Jeanne hebben vele jaren 
in Luxemburg gewoond en waren lid van de Ne-
derlandstalige Europese Parochie. Arnold was fer-
vent voorstander van de oecumene en zo hebben 
velen van u hem kunnen ontmoeten in onze geza-
menlijke diensten of elders in het Luxemburgse. 
Onze deelname gaat uit naar zijn vrouw Jeanne, 
de kinderen en klein- en achterkleinkinderen. 
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CONTACT  
 
NPG Predikant 

Ds. Ineke de Feijter - tel. 26721201 

ineke.defeijter@npg.lu 

Het Bestuur 

Peter Hondius - 335715 

voorzitter@npg.lu 

Rose Min Lammens - 326533 

secretaris@npg.lu 

Foppe Smedes - 26300327 

penningmeester@npg.lu 

Marianne van Reenen - 26259655 

preekvoorziening@npg.lu 

Wim van Heesen - 621 243324 

algemeenbestuurslid@npg.lu 

René Barents - 621 902012  

algemenezaken@npg.lu 

Contactpersonen 

Klaas Ras - 994542 

Marise Spaans - 423266 

Ida Smits - 337261 

Mieke Jonker - 348805 

Gerti de Jong - 365465 

Coördinatie Contactpersonen 

Ati van Dijk - 331240 

ativandijk@gmail.com 

Diaconie / De Helpende Hand  
Mieke Jonker - 34 88 05 

Aad Booman - 0049 15231926671 

Cathalien de Boer - 26 78 46 10 

Wim van Heesen - 621 243324 

Redactie Samen op Pad 

Mariska Berchem, Ati van Dijk, 

Wim van Heesen,  

Annette Schneider-Wouters 

E-mailadres redactie:  

redactie@npg.lu 

Algemene informatie: info@npg.lu 

Website: www.npg.lu 

Bankrekening NPG 

IBAN: LU50 1111 0947 8112 0000  

BIC: CCPLLULL 

Diaconierekening NPG 

IBAN: LU10 1111 2583 4332 0000  

BIC: CCPLLULL 

Links 

 

3 maart:  Wereldgebedsdag, zie blz. 5 

5 maart:  14u00 jubileumdienst Gerrit de Haan, kerk in 

Oosthem, live stream op deze link 

11/12 maart: weekend met ERN uit Parijs, zie blz. 3 

20 maart: 19u30 lezing Steven Weinberg, zie blz. 11  

25 maart: 17u00 lezing Jos Wienen, zie blz. 6 

13 april: 15u00 knutselmiddag Marienthal, zie blz. 8 

17 april: 14u00 Middagsgesprekskring, zie blz. 8 

27 april: 15u00 bezoek aan de tentoonstelling Erwin Olaf & 

Hans Op de Beeck inspired by Steichen 

26 april: 19u00 Diner Pensant: Adieu God, zie blz. 6 

12-14 mei: weekend Climont, zie blz. 7 

22 mei, 30 mei en 7 juni: wijkcontactavonden 

11 juni: Algemene ledenvergadering 

Agenda 

Lees - en luistertips 
Via Kerkomroep kunt u diverse diensten 
bekijken en beluisteren. U kunt ook zien wan-
neer er live wordt uitgezonden.  

Nieuwsbrief PETRUS:  wekelijkse in uw inbox, 
vol geloofsinspiratie, mooie verhalen en het 
laatste nieuws uit de Protestantse Kerk. 
Inschrijven hier.  

Voor ouders met jonge kinderen: Kind en geloof, klik hier !  

Interviews, columns en verhalen over de kerk, geloof, cultuur en 
maatschappelijke initiatieven in Amsterdam: je vindt het allemaal in 
het blad Kerk in Mokum. 

Op de website van de NPG vind u o.a.:  

Reflecties & Gebedspunten voor iedere dag. Inspiratie uit de week 
van gebed voor eenheid januari ‘23. Link 
Een artikel over Gerrit de Haan van de website BREKT.NL. 

http://www.protestantsegemeenteoosthemcs.nl/
https://www.kerkomroep.nl/#/
https://cloud.online.protestantsekerk.nl/aanmelden?product=Petrus
https://www.kindengeloof.nl/index.html
https://www.protestantsamsterdam.nl/kerk-in-mokum/
http://www.npg.lu/wp-content/uploads/2023/02/reflectiesengebedspuntenweekvangebedvooreenheid2023-digitaal.pdf
https://www.brekt.nl/gerrit-de-haan-al-50-jaar-dominee-maar-nog-veel-langer-bolswarder/
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Rooster kindernevendienst 

5 maart Rose Min Lammens 

12 maart Marianne van Reenen 

 19 maart Nathalie Draut 

26 maart Rosalie Reichel 

 2 april Marise Spaans 

6 april n.v.t. 

 9 april n.v.t. 

16 april Marianne van Reenen 

23 april n.v.t.. 

Rooster geluidsdienst 

5 maart Ad Kop 

12 maart Peter Reichel 

 19 maart Ad Kop 

26 maart Peter Hondius 

 2 april Aad Booman 

6 april Ad Kop 

 9 april Ad Kop 

16 april Peter Reichel 

23 april n.v.t. 

Verschijningsdata Samen op Pad  
3/2023 op 21 april 2023 
4/2023 op 4 mei 2023 

Kopij per mail graag uiterlijk op de vrijdag 
ervoor aan: 

redactie@npg.lu  

“We hebben tussen wonderen geleefd, maar we hebben het niet begrepen” 
Slotzin uit het boek: De goden gaan naar huis van A. den Doolaard 

Rooster koffie 

5 maart Joke Ras 

12 maart Henriëtte Groeneveld 

 19 maart Hélène Niemeijer 

26 maart Rosalie Reichel 

 2 april Joke van der Schilden 

6 april n.v.t. 

 9 april Betsy Hondius 

16 april Gerti de Jong 

23 april Mieke Jonker 

OPROEP 
Weet iemand waar ons grote koffiezetapparaat zich 
momenteel bevindt? Graag zo spoedig mogelijk mel-
den bij het secretariaat of bij Henriette Groeneveld;  
wij hebben het nodig voor de dienst van 12 maart! 
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 Datum Voorganger Bestuurslid  Muziek Collecte Bijzonderheden 

5 maart Ds. Ineke de Feijter 
Marianne van 

Reenen 
Mariët 
Talsma 

Stichting Raoul 
Follereau 

 

12 maart 

Ds. Ineke de Feijter en  
Ds. Ruth van der Waall-

Schaefer                     
Predikant ERN Parijs 

Foppe Smedes 
Johan van  
den Burg 

Asile Passerell 
Luxembourg  

Bezoek van een delegatie 
gemeenteleden uit Parijs 

 19 maart Ds. Ineke de Feijter 
Rose Min  
Lammens 

n.n.b. 
Asile Passerell 
Luxembourg  

Vluchtelingendienst 

26 maart 
Jos Wienen               

Burgemeester Haarlem 
Marianne van 

Reenen 
n.n.b. 

Wilde Ganzen 
Hulp voor Haïti 

 

 2 april 
Ds. Tineke Veldhuizen 

Emerituspredikant 
Wim van Heesen n.n.b. 

Wilde Ganzen 
Hulp voor Haïti 

 

6 april Ds. Ineke de Feijter Wim van Heesen n.n.b. n.v.t. 
Witte donderdag, 

dienst van brood en wijn 

 9 april Ds. Ineke de Feijter Peter Hondius n.n.b. Cent Buttek Pasen 

16 april 
Ds. Jan Greven                 

Emerituspredikant; oud-
hoofdredacteur Trouw 

Foppe Smedes n.n.b. Cent Buttek  

23 april Ds. Ineke de Feijter René Barents n.n.b. 
Johanniter-

stichting Turkije/
Syrië  

OECUMENISCHE VIERING 
GLACISKAPEL 

2, rue N. Adames 
L-1114 Luxembourg  

 

Ontnomen uit de « Gaandeweg verzamelbundel » editie 2022 van Kerknet.be 

Kerkdiensten 

Adres kerk in Roodt-sur-Syre: Nouvelle Eglise Saint-Jacques, 1, rue d’Olingen. 
Aanvang diensten 10u45. Na iedere dienst is er koffie 

https://www.kerknet.be/ijd/informatie/veertigdagentijd-2022-gaandeweg

