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INLEIDING
“Een vergeten land”, zo karakteriseerde een christelijke krant het land Luxemburg, nadat
de verslaggever er had rondgekeken en met tal van mensen had gesproken. Dat
‘vergeten’ sloeg op het feit, dat er niet of nauwelijks belangstelling lijkt te bestaan voor
Luxemburg als zendingsland.
Deze artikelen zijn te lezen op een paar websites, die vermeld worden onder aan deze
bladzijde. Ons verlangen is u zo inzicht te geven hoe we ons doel – Luxemburgers
bereiken met het evangelie en het vormen van gemeenten – willen bereiken. We willen
een aantal stappen zetten in vertrouwen, dat de HEER dit werk wil gebruiken tot Zijn eer.
In 2001 is een werkplan 2001 – 2011 gemaakt (in 2009 bijgesteld)
In 2012 is een nieuw werkplan gemaakt. Dit alles om u nog beter duidelijkheid te geven
over het zendingswerk en de kosten daarvan in Noord Luxemburg.
Wentger Wincrange, 01-01-2012
Johan Koopman,
eliatha.jk@gmail.com
tel. 00352.26957478.

Links
www.ebgvalkenburg.nl
www.desterketoren.nl
www.hetvergetenland.nl
www.missioncentre.nl
www.hoffnungfirjiddereen.lu
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ZENDING IN LUXEMBURG
Het was rond het jaar 700 n.C., dat Willibrord zich in Echternach
vestigde en van daaruit de kerstening van Luxemburg ter hand
nam. Willibrord richtte nabij Grundhof een eerste stenen altaartje
op (op dezelfde plaats staat nu een herinneringskruis). Na zijn
dood werd hij begraven in Echternach. Hij geldt als de man, die
het christendom vaste voet deed krijgen in Luxemburg.
Maar heel diep bleken de wortels niet te zijn. Het land heet in
naam Katholiek, maar er zijn maar heel weinig Luxemburgers,
die een levende relatie met Christus hebben. De reformatie ging
volledig aan Luxemburg voorbij.

Operation World, het befaamde handboek voor de wereldvoorbede
van Patrick Johnstone (uitgave WEC en OM) schat weliswaar het
aantal christenen in het land op 93,9% (telling van het jaar 2000),
maar het overgrote deel daarvan is in naam katholiek. Het aantal
protestanten wordt geschat op minder dan 0,1%. Daaronder vallen
de ‘traditionele’ protestanten, maar ook baptisten, pinkstergroepen
en allerlei vrije groepen. De cijfers uit het jaar 2000 zijn intussen
nauwelijks gewijzigd. Wat is in deze periode van ruim 10 jaar ook
in luxemburg de ontkerkeling zeer toegenomen.

Volgens hetzelfde boek – dat als gezaghebbend in de christelijke wereld geldt – zijn er in
Luxemburg 17 zendelingen, afkomstig uit allerlei landen werkzaam. Maar zij werken bijna
allen in het zuidelijk deel van het land en meer speciaal in en rond de hoofdstad
Luxemburg. Het land telt 2 christelijke boekhandels, beiden gevestigd in de hoofdstad.
Voor zover bekend is er geen sprake van christelijk studentenwerk. Er zijn pogingen
gedaan van onder meer de Belgisch Evangelische Zending (BEZ) en Campus Crusade
for Christ (CCfC) om een werk in Luxemburg te starten.
Zoals het handboek dus aangeeft, zijn er in het verleden organisaties geweest, die
Luxemburg tot zendingsterrein hadden. Het is ons niet bekend waarom deze organisaties
niet meer actief zijn in dit gebied. Het motiveert ons echter des te sterker om ook in het
Noorden van Luxemburg de liefde van de Heer Jezus Christus bekend te maken.
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ZENDING ANNO 2012
Sinds 2000 is de evangelist / zendeling Johan Koopman actief in het noorden van
Luxemburg.
Eerder stichtte hij een gemeente in het Limburgse Valkenburg aan de Geul.
Toen daar na verloop van veertien jaar een gemeente was ontstaan en de Heer hem
naar Luxemburg riep in 1992, is er in 1997 een opvolger gekomen van buiten de
gemeente, die sindsdien de gemeente geleid heeft. Johan Koopman kon toen met een
gerust hart de gemeente loslaten en zijn vizier op Luxemburg richten, waarvoor hij een
roeping ervoer. Johan Koopman is uitgezonden door de Evangelische Baptistengemeente in Valkenburg aan de Geul. Zijn belangen in Nederland (lees: het contact met zijn
Nederlandse vriendenkring) worden behartigd door de stichting De Sterke Toren.
Het zijn geen gemakkelijke jaren geweest. Luxemburg is harde grond voor het Evangelie.
De begintijd kenmerkte zich door moeizame arbeid. Niet in het minst ook door de
taalproblemen. Inmiddels is Johan Koopman de taal redelijk machtig geworden.
Taalstudies hebben ertoe geleid, dat hij Luxemburgers in hun landstaal tegemoet kan
treden. Een voorwaarde voor een succesvolle aanpak van de evangeliearbeid in het
gebied. Johan Koopman heeft de afgelopen jaren – met wisselend succes – getracht
meer bekendheid te geven aan het werk. Een voorwaarde voor de broodnodige support.
Gebleken is, dat het moeilijk is om christelijke gemeenten in Nederland en in België te
interesseren voor het zendingswerk in Noord Luxemburg. Toch is er een toenemend
aantal gemeenten, dat belangstelling begint te tonen (zie ook de commissie van
aanbeveling, pag.11). Het werk in Noord Luxemburg behoeft structuur. Zolang Johan
Koopman er alleen aan de slag is, is dat wat minder urgent, maar naar gelang het werk
zich zal uitbreiden, is de noodzaak om structuur aan te brengen des te nijpender. Het is
onder meer om die reden, dat de Stichting De Sterke Toren contact heeft gezocht met de
ECM. Deze interkerkelijke internationale (Europese) zendingsorganisatie beraadt zich op
dit moment of zij mogelijkheden zien om naast Johan Koopman te gaan staan in de
arbeid. Daarnaast is er een echtpaar uit Nederland zich aan het voorbereiden om Johan
Koopman concreet te komen helpen
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ZENDING ANNO 2012
Inmiddels is het werk in Luxemburg ondergebracht in een rechtspersoon, middels de
oprichting van een door de Luxemburgse staat erkende ASBL. Dit is wat in Nederland
met een stichting te vergelijken is. Deze stichting draagt de naam Kreschtegemeinschaft
“Hoffnung fir Jiddereen” ASBL en is feitelijk de naam van de (huis) gemeente, die
intussen is ontstaan. In het Duits is het Christengemeinschaft “Hoffnung für Al”
en in het Nederlands: Christengemeenschap “Hoop voor iedereen”.
Er wordt naar gestreefd om het bestuur op termijn volledig uit Luxemburgers te laten
bestaan.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat de zendeling Matthia Schilp, die in het
Belgische St. Vith een gemeente stichtte, nu in Clervaux (op ca 35 km afstand van
Wincrange) is gestart met gemeentestichting. En zijn goede contacten en afspraken
over samenwerking.
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AANDACHT VOOR LUXEMBURG
Het is dringend noodzakelijk om meer Nederlandse en Belgische christelijke gemeenten
te interesseren om te investeren in Luxemburg en in woord en daad achter het werk te
gaan staan. In gebed, financieel en actief door de handen uit de mouwen te steken en
bijvoorbeeld te helpen met acties. In 2010 is daarvoor een Thuisfrontcommissie opgericht, die Johan Koopman zal gaan begeleiden, stimuleren, corrigeren en bemoedigen.
Ook zal de commissie helpen om de vriendenkring te vergroten voor zolang dat nodig is.
Uiteindelijk is het doel om in Noord Luxemburg een zelfstandige gemeente te vestigen,
bestaande uit Luxemburgers, die een levende relatie hebben met Christus. De gemeente
zal zich op termijn zelf moeten kunnen bedruipen, ook financieel. En vanuit deze gemeente zullen weer andere gemeenten worden opgericht. Het is
Er zijn, na lange en moeizame arbeid, onder meer moeilijk aan te geven op welke
via vriendschapsevangelisatie, contacten met
termijn dit mogelijk is. De eerste
Luxemburgers, die BIjbelstudie aan huis volgen
tekenen zijn echter hoopvol. In
en die inmiddels ook samenkomen binnen een
2017 wordt Johan Koopman 65
structuur van een kleine huisgemeente.
jaar. Tegen die tijd is het nodig
een opvolger te vinden.
De verwachting is, dat deze huisgemeente op de duur zal doorgroeien naar een gemeente, die samenkomt in een gebouw en die meerdere activiteiten zal gaan ontplooien, zoals
naast de zondagse samenkomst en Bijbelstudie- en gebedsavonden ook kinderwerk en
tienerwerk etc.
Voorlopig lijkt het voornemen om binnen de termijn van het vorige werkplan, waarbinnen
een huisgemeente moest ontstaan en waarbinnen de eerste contouren zichtbaar worden
van een meer reguliere gemeente, reeds in de periode van het vorige werkplan, te zijn
gerealiseerd.
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DOELSTELLING
In het noorden van Luxemburg is geen openbaring van het
“Lichaam van Christus”. Het doel van ons werk is er toe te
komen één of meerdere gemeenten te stichten.

ALGEMENE STAPPEN


Het verder bekendheid geven aan het werk in Nederland en België.



Het aanboren van financiële bronnen, waardoor het werk
structureel doorgang kan vinden. Het opzetten van een
gebedsnetwerk, zowel binnen als buiten Luxemburg (actie
Thuisfrontcommissie).



Het vormen van groepen mensen, die zich ter plaatse bezig kunnen
houden met het voorbereiden en begeleiden van activiteiten.



Het opstellen van rondzendbrieven en Onlineberichten. Doel daarvan is om de ontvanger
van de brief/ c.q. mail nauwer te betrekken bij
het werk



Het uitbouwen van de huisgemeente,
die intussen reeds is ontstaan.



Het ontwikkelen van materiaal (studie- zowel
als evangelisatiemateriaal), dat specifiek
gericht is op de Luxemburger en is
geschreven in het Lëtzebuergisch, de taal, die
door vrijwel alle Luxemburgers wordt gesproken.



Het contact leggen met bejaardencentra en verpleegklinieken om
daar het evangelie te kunnen brengen

Werkplan gemeentestichting Noord Luxemburg 2012 - 2017

Luxemburg voor Christus

8

ACTIEPLAN
Mogelijke andere activiteiten, die kunnen worden ondernomen:


Met een boekentafel op verschillende markten gaan staan.
Dit gebeurt meerdere keren per jaar.



Muziek-, gospel- en filmavonden organiseren, vooral voor de jeugd
bedoeld.



Eén á twee maal per jaar komen Bijbelschool-studenten een aantalweken. Samen met hen wordt deur- aan deurwerk gedaan, worden filmavonden, Bijbelstudie-avonden met een thema etc. georganiseerd. Deze studenten bereiden zich voor om na de opleiding
evangeliearbeid te gaan doen. Misschien wel in Luxemburg.



Brievenbusacties. Folderen



Het geven van een ‘Bijbel ontdekkingscursus’. Deze cursus, die uit
5 avonden bestaat is destijds door Johan Lukasse van de BEZ opgezet. Er is intussen een Duitstalige versie beschikbaar. De cursus
heeft als doel mensen kennis te laten maken met de Heer Jezus
Christus. Deze wordt aan mensen gegeven, die interesse hebben
om meer van het evangelie te horen.

Dit alles is alleen mogelijk met voldoende steun!
We willen het helemaal van de HEER verwachten.
Bidt u mee, dat de HEER ons wil gebruiken, opdat
mensen in Luxemburg de weg tot de HEER zullen
vinden. Ons verlangen is om u op de hoogte te
houden van het verloop van de plannen.
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FINANCIËN
Onderhoudskosten
Huur, € 1000,- per maand

12.000,=

(Dit is een wat grotere woning, die ook voorlopig voor de bijeenkomsten
kan worden gebruikt. De huren zijn erg hoog in Luxemburg)

Verwarming etc. € 100,= per maand

1.200,=

Werkgeversafdracht ca. € 950,= per maand

11.400,=

Inhouding belastingen ca. € 425,= per maand

5.100,=

Overige belastingen, € 20,= per maand

240,=

Aflossing in te weinig afgedragen sociale premies € 233,= per maand

2.800,=

(in verleden is te weinig aan premies betaald aan de verplichte ziektekosten,
WA en pensioen verzekering)

Te betalen rentes, € 30,= per maand

360,=

AXA-levensverzekering, € 200,= per maand

2.400,=

Overige verzekeringen, € 35,= per maand

420,=

Huishoudgeld, € 300,= per maand

3.600,=

Elektra, € 55,= per maand

660,=

Medicijnen en huisarts, 50,= per maand

600,=

Auto, verzekering, onderhoud en benzine, € 250,= per maand

3.000,=

Afschrijvingskosten € 190,= per maand

1.500,=

Telefoon en internet € 100,= per maand

1.200,=

Overig en afronding

1.520,=

Totaal: € 4000,= per maand

per jaar:

€ 48.000,=

Evangelisatiekosten:
In het werkplan is een actieplan opgenomen. Voor elke activiteit is geld nodig. We hebben
op basis van eigen ervaring en ervaringen van anderen een schatting gemaakt van de
kosten, die we per actie zullen gaan maken. Het ligt in de bedoeling, dat een activiteit
meerdere keren herhaald zal worden. In de volgende tabel zijn deze kosten begroot.
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Kosten actieplan per jaar:
Meewerken Pro Christ (1x 5 jaar)
Opzetten en onderhoud boekentafel voor diverse evenementen
Organiseren van evangelisatieconcert voor jongeren
Verspreiding folders, DVD’s etc. via brievenbussen
Kosten stage Bijbelschool-studenten
Organiseren van film- en thema-avonden
Sub-Totaal
Kosten administratie St. Sterke Toren €50,= per maand
Totaal

10

€

250,750,750,1.250,1.000,250,- +
€3.250,=
600,€ 3.850,=

De kosten zullen nauwgezet worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld.

Conclusie:
Voor het verder opbouwen van een evangelische gemeente in
Noord Luxemburg is jaarlijks € 51.850,- nodig,
Luxemburg is een rijk land. Maar arm aan het evangelie. Wat
zou het bijzonder zijn, wanneer de kleine huisgemeente, die
intussen is ontstaan, gaat uitgroeien tot een gemeente, waar
mensen tot geloof komen, die over enkele jaren zelf de kosten
van het gemeente-zijn kunnen opbrengen!

We hebben uw gebed nodig. Elke dag !
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COMITÉ VAN AANBEVELING
Evangelische Baptistengemeente
Dabar Gemeente
Baptistengemeente
Bijbelgemeente
Bijbelgemeente
Evangelische Christengemeenschap
Christengemeente
Evangelische Gemeente
Evangelische Baptistengemeente

Valkenburg aan de Geul
Oudewater
Weert
Venray
Venlo
Uithoorn
Oud-Beyerland
Geleen
Leek
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