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  De Sterke Toren 
Gemeentestichtend - en vormend werk  in Limburg en Noord Luxemburg                                  

Inclusief Bouwstenen Johan Koopman 

September, Oktober 2015     

In deze gebedsbrief: 

 

- Samen gemeente zijn 

- Nieuwe plannen 

- Boekenfeest Vianden 
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Gebedsbrief met o.a. Bouwstenen 

(nieuwsbrief Johan Koopman). 

 

Websites:                                                                                                                 

www.desterketoren.nl                                                                                    

www.hoffnungfirjiddereen.lu  

 

Bestuur :                                                                                                                                         

Algemeen emailadres : 

sterketoren@gmail.com  

Voorzitter :                                                                                                                                        

Isabelle Dijcks-Kremer                                                                                                       

email :  isabellekr@gmx.net                                                                                              

Bestuurslid : 

John Dijcks 

email : johndijcks@gmail.com     

                                                                        

Adres en tel.nr. van beiden : 

Bréimechterpad 7,                                                                                                                                        

L-9140 Bourscheid                                                                                                                  

Tel : 00352-26959081                                                                                                                                                                                                           

Secretaris/penningmeester:                                                                                                              

Peter Reijnders,   

email : preijnders@mylife.lu   

                                                                                                                                    

Rue de la Chapelle 17,                                                                                                                               

L-9513 Wiltz                                                                                                                 

Tel :00352-26950327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                          

Zendeling :                                                                                                                                                

Johan Koopman                                                                                                                              

Haaptstrooss 78A,                                                                                                                                    

L-9780 Wincrange                                                                                                                   

Tel : 00352-26957478                                                                                                                             

email : johan.jkoopman@gmail.com 

 

Druk :                                                                                                                                       

Werkcentrum  Aalsmeer                                                                                                                

Zwarteweg 98, Aalsmeer 

Bankrelaties Nederland :                                                                                                     

NL26 INGB 0002 0095 86                                                                                                    

NL51 ABNA 0975 5852 90                                                                                                        

t.n.v. St. De Sterke Toren,  Heide 4, 

6088 PD Roggel 

 

Bankrelatie Belgie:                                                                                                                    

BE50 0003 3430 2618                                                                                                             

t.n.v. Koopman Johannes, o.v.v. Johan 

Sterke Toren, L-9780 Wincrange 

 

Aftrekbaarheid giften:  

Uw giften zijn in Nederland aftrek-

baar volgens de ANBI-wetgeving.  Als 

u dit voor vijf jaar vastlegt verdwijnt 
de drempel van het aftrekbare be-

drag, zodat dit gunstiger is.  Dit kan 

eenvoudig aangevraagd worden bij de 

belastingdienst, zonder tussenkomst 

van een notaris.  Indien u hierbij hulp 

nodig hebt, neemt u dan contact op 

met de penningmeester (zie linker 

kolom).  Zie verder het artikel hier-

over in Rzb 126. 

 

Testamentaire beschikking: 

“Ik legateer,  vrij van rechten en kos-

ten, aan de stichting De Sterke To-

ren, gevestigd te Wiltz (L), ingeschre-

ven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 41078091, een be-

drag van € ................, hetgeen drie 

maanden na mijn overlijden dient te 

worden afgegeven”. 

Colofon Giften 

http://www.desterketoren.nl
http://www.hoffnungfirjiddereen.lu
mailto:sterketoren@gmail.com
mailto:isabellekr@gmx.net
mailto:johndijcks@gmail.com
mailto:preijnders@mylife.lu
mailto:johan.jkoopman@gmail.com
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Van de Voorzitter 
 

Handelingen 2: 44-47 (NBG):  

En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenver-

gaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en 

telkens waren er, die hun bezittingen en have ver-

kochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte 

aan hadden; en voortdurend waren zij elke dag 

eendrachtig in de tempel, braken het brood aan 

huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap 

en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele 

volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden. 
 

Beste vrienden, 

 

Wij zijn ons maar al te bewust, dat wij in een heel andere tijd leven dan de 

eerste gemeente. En toch wordt er in dit stuk uit Handelingen 2 een ontzet-

tend mooi beeld van een goed functionerende gemeente geschetst. Volgende 

kenmerken raken mij dan ook het meest:  

 Ten eerste: De leden van deze gemeente waren op de hoogte van de be-

hoeftes van de andere gemeenteleden. Als zij konden helpen, dan deden zij 

dat vervolgens graag.  

 Ten tweede: Er heerste een grote eenheid onder de mensen. Zij zochten 

samen God maar zij brachten ook een gedeelte van hun „vrije tijd“ met 

elkaar door. 

 en ten derde: Zij stonden goed bekend, ze waren geliefd bij het hele volk. 

 

Als gemeente proberen wij ook aan deze kenmerken van een goed functio-

nerende gemeente te voldoen: Aan het begin van iedere dienst komt een ie-

der van ons aan het woord, vertelt over zijn week, de vreugdes maar ook 

het verdriet. Wij delen onze behoeftes en het is zo fijn, om meteen ervoor 

te kunnen bidden en elkaar (zo veel mogelijk) ook heel praktisch te kunnen 

helpen! 

Ook zoeken wij elkaar niet alleen maar op zondag op maar proberen soms 

ook op andere momenten af te spreken. Zo hebben wij kort geleden ter 

ontspanning het Nederlands elftal op tv toegejuicht (jammer genoeg heeft 

dit niet echt geholpen!). 
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Het derde kenmerk is voor ons dan nog de grootste uitdaging: Hoe kunnen 

wij nou zorgen, dat mensen ons leren kennen? En dat op een manier, die bij 

Luxemburg en de Luxemburgers past? 

 

Om juist met dit derde punt beter aan de slag te kunnen, zijn wij met ver-

schillende dingen bezig: Als eerste prioriteit willen wij op dit moment meer 

mensen in Nederland over ons werk in Luxemburg informeren. Zo hopen 

wij meer draagkracht voor ons werk hier te verkrijgen en vervolgens over 

meer middelen te beschikken, om in Luxemburg concreet te werk te kun-

nen gaan. Onze prioriteit ligt daarom op dit moment bij het samenstellen 

van informatiemateriaal, dat wij bij presentaties in de gemeentes zouden 

kunnen gebruiken, en vervolgens bij het vernieuwen van onze twee websi-

tes. 

 

Wij zijn erg blij met deze stappen, die wij voor God mogen zetten, en bid-

den ervoor dat ze vrucht mogen dragen! 

 

Ik wens u Gods zegen toe, 

 

Matt frëndleche Gréiss a ganz léiwe Bonjouren äus Lëtzebuerg, 

 

Isabelle Dijcks 
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Verblijdt u in de Here te allen tijde!   

Wederom zal ik zeggen: verblijdt u!  

(Fil.4:4) 

 

 

Vreugde, vreugde, louter vreugde!  De tekst van dit 

lied schiet me de laatste tijd nogal eens te binnen, 

omdat er zoveel is gebeurd waar ik blij van word.  We 

vormen nu echt een groepje dat elkaar tot steun is.  Zo bouwen we 

elkaar op.  Wie had dat zelfs nog maar een paar jaar geleden kunnen 

bedenken!  We zijn de Here zeer dankbaar! 

Ook in de pastorale zorg zijn er goede ontwikkelingen.  Het is na-

melijk goed als deze zorg niet meer nodig is, en dit punt hebben 

sommigen nu bereikt.  Daarvoor in de plaats komen weer anderen.  

De Here zorgt er wel voor dat ik niet zonder werk kom te zitten. 

Daarnaast zijn we bezig om de contacten met de gemeenten in Ne-

derland waar ik regelmatig spreek te versterken.  We gaan regelmatig 

gebedspunten doorgeven die te maken hebben met de voortgang en 

de uitbreiding van het werk hier in Luxemburg.  Nu ik een team van 

drie werkers om me heen heb is er ineens veel meer mogelijk dan 

tot voor kort.  Zo zie ik steeds meer gebedsverhoringen, en dat 

maakt me een tevreden en dankbaar mens! 

Daar komen wel wat gebedspunten bij.  We zijn nu bezig met voor-

bereidingen voor het maken van een flyer en een Powerpointpresen-

tatie over onze kleine gemeente.  Daarnaast is er nog de zorg voor 

websites, en denken we ook aan een nieuwe lay-out voor de Rond-

zendbrief.  In al deze dingen zijn we ook afhankelijk van de Here.  Bid 

ook voor het bestuur van De Sterke Toren, dat hiermee aan de slag 

gaat: er komt heel wat werk op hen af. 

Natuurlijk zijn er nog een paar persoonlijke gebedspunten.  Met na-

me het huwelijk van een van onze gemeenteleden, die we nu even 

niet bij name noemen, omdat het zo’n gevoelig onderwerp is.  Bid 

dat haar man tot geloof zal komen en dat hun huwelijk in stand kan 

blijven, en dat zeker ook vanwege hun zoon die nu zes jaar wordt. 

 
 
 
 
 
J 
O 
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A 
N 
 

K 
O 
O 
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M 
A 
N  

BOUWSTENEN 



Er zijn positieve ontwikkelingen in het bedrijfje in groenten en fruit van Do-

ra en haar zoon.  Toch is het de vraag hoe het hiermee verder kan gaan,  

vanwege de persoonlijke situatie van beiden; wilt u ook hiervoor bidden? 

Daniel heeft het de laatste tijd moeilijk met zijn gezondheid en met de zorg 

voor zijn moeder.  Bid om bemoedigingen in zijn leven. 

Een blijvend gebedspunt is ook de situatie van de gemeentes in het zuiden 

van Luxemburg, die voor een deel een nieuwe leiding nodig hebben.  Bid dat 

de Here voorziet op zijn tijd. 

 

Bid ook voor de mensen die op het Boekenfeest in Vianden materiaal mee 

hebben gekregen; dat God hun hart zal aanraken, en dat er mogen zijn die 

tot geloof zullen komen. 

 

In Hem verbonden, 

Johan Koopman 

 

 

Overzicht preekbeurten Johan tot eind 2015: 

 

4 okt  Derenbach  10 u 

11 okt Weert  10 u  Wincrange  17:30 u 

18 okt Derenbach  10 u 

25 okt Valkenburg  10 u  Wincrange  17:30 u 

 

1 nov  Derenbach  10 u 

8 nov  Geleen  10 u  Wincrange  17:30 u 

15 nov Derenbach  10 u   

22 nov Venray  10 u  Wincrange  17:30 u 

29 nov Gerolstein (D) 10:30  u Wincrange  17:30 u 

 

6 dec  Derenbach  10 u 

13 dec Gerolstein (D) 10:30 u Wincrange  17:30 u 

20 dec Derenbach  10 u 

27 dec -------------    Wincrange  17:30 u 
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Van de secretaris 
 

Gij omgeeft mij van achteren en van voren, en gij 

legt uw hand op mij.  Het begrijpen is mij te wonder-

baar, te verheven, ik kan er niet bij.   

Psalm 139: 5 en 6. 

 

Gedurende de voorbije vakantietijd vielen me 

vooral onze samenkomsten op, die heel wisse-

lend bezocht werden.  Maar of we nu met veel 

of weinig mensen samen waren, steeds hebben 

we op wisselende manieren de zegen van de He-

re ervaren.  Bijvoorbeeld in liederen die bij het 

woord bleken te passen, om maar wat te noemen.  We vormen nu echt een 

groepje met een samenhang, en de Here bevestigt dat ook in dit soort klei-

ne dingen.  We zien Hem daarin aan het werk! 

 

Op 13 september zijn we in mijn vroegere thuisgemeente in Lokeren ge-

weest, waar Johan kon spreken.  Dit verliep zeer goed, en we zien dan ook 

uit naar een verdere invulling van de contacten, die ik tot nu toe alleen op 

het persoonlijke vlak had.  Dit kan misschien zelfs een opstap zijn om nog 

meer gemeenten in Vlaanderen bij ons werk te betrekken.  In elk geval zijn 

we heel blij met deze positieve ontwikkeling! 

 

Dan komt er alweer het ‘Bicherfest’ in Vianden.  De voorbereiding ervan 

verliep wat eigenaardig, omdat er dit jaar geen Nederlandstalige en Engelsta-

lige weggeefkalenders waren.  Dus was enige improvisatie nodig. 

Dan wordt er op 25 oktober een gezamenlijke kerkdienst georganiseerd van 

de kerken in het zuiden van Luxemburg.  Hier kunnen we misschien met het 

hele bestuur naartoe.  In feite is dit ook nog een gebedspunt, omdat er ook 

gasten komen die normaal niet naar een kerkdienst gaan.  Bovendien is nog 

lang niet alles georganiseerd: bid dat dit op tijd geregeld kan worden en dat 

het goed zal gaan. 

 

Verder ben ik op de achtergrond druk bezig met mijn studie in het weer.  

Nu het nieuwe schooljaar begonnen is heb ik ook weer contact opgenomen 

met de school in Diekirch, waar ik het eerder over heb gehad.   
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Daarnaast ben ik ook bezig met het leggen van andere contacten. 

Alsof dat nog niet genoeg is blijken nu John en Isabelle ook een hart te hebben 

voor de vluchtelingenproblematiek, waar de laatste tijd zoveel over te doen 

geweest is in het nieuws.  Daarbij ben ikzelf nog steeds redacteur van de 

Vlaamse tak van Stichting Gave, die christelijke hulp verleent aan vluchtelingen.   

 

Zo is ook dit een gebedsverhoring, omdat ik wel iets in Luxemburg wilde gaan 

doen, maar dit lukte me niet in mijn eentje.  Mijn gebed om hulp wordt nu 

‘binnenshuis’ verhoord; hoe wonderlijk zijn de wegen van de Here!  Vandaar 

ook de tekst hierboven: we zien uit naar wat de Here nog meer gaat geven. 

 

In Hem verbonden, 

Peter Reijnders  

 

Giftenverantwoording De Sterke Toren  jun – jul –aug  2015: 
Juni: € 1534,03: JvD 25; StBD 59; HS 75; JD 250; HGS 25; RK 30; JV 10; HL 50; AM 100; CdU 25; VadG 

100; BS 50; MT 34,03; ED 40; PR 150; JL 25; StB 150; FB 15; JJ 16; StEG 25; SV 25; JvD 25; LvdW 15; 

LdJ 40; BvB 30; AM 30; TH 25; BK 50; JK 40. 

Juli: € 4159.03: JvD 25; HGS 25; JV 10; JD 250; HS 75; PB 1000; RK 30; TS 50; JH 10; JK 100; HL 50; 

KS 25; StBD 429; WH 50; CdeU 25; VadG 100; BS 50; MT 34,03; PR 80; JL 25; StB 150; FB 15; SV 25; JJ 

16; StEG 25; BvB 30; LvdW 15; LdJ 40; AM 30; TH 25; EGU 240; BK 50; MV 5; EGU 510; ES 500; JK 40. 

Augustus: € 1727.03: HGS 25; JD 250; HS 75; RK 30, JV 10, HL 50; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; BS 

50; ED 17; StB 150; JL 25; FB 15; JJ 16; StEG 25; BvB 30; LvdW 15; EGU 200; LdJ 40; AM 30; KM 400; 

TH 25; BK 50; JK 40. 

 

Van de penningmeester 

Aan het begin van de zomerperiode leken we even in zwaar weer terecht te 

komen door het stagneren van de giftenstroom, maar steeds opnieuw zien we 

dat het daarna toch weer in orde komt, en dan met name door enkele grote 

giften.  De Here vergeet Johan niet!  We willen onze dank uitspreken aan ie-

dereen die geeft, of het nu veel of weinig is. 

Er is nu weer een bedrag beschikbaar voor evangelisatiedoeleinden, hoewel 

het nog onvoldoende is voor een gospelkoor of een bijbeltentoonstelling.  

Maar we kunnen ons nu gaan beraden wat we met een iets kleiner budget 

toch kunnen ondernemen.  Ook op deze manier voelen we ons steeds meer 

gezegend!  Zo zien we aan alles dat het het werk van de Here is.  Wie zijn wij 

dat we dit mogen doen? 

Met vriendelijke groet, Peter Reijnders 



Bicherfest Vianden 19 en 20 sept 2015 

  

Gedurende het weekeinde van 19 en 20 september stonden we weer met de 

Duitse boekenstand in het kasteel van Vianden.  Dit jaar kwamen de meeste 

mensen op zaterdag.  In totaal was het iets minder druk dan vorig jaar, maar 

daardoor hadden we meer tijd voor gesprekken.  De Here stuurde sommigen 

naar ons toe, die ‘het goede’ zochten, of ‘de liefde’.  We hebben hen uitgelegd, 

dat dit zoeken vanuit de mens zelf tot niets leidt, maar dat we het offer van de 

Here Jezus nodig hebben om wat dan ook te kunnen doen.  Zo konden we 

heel direct het evangelie brengen!  Daarbij viel wel op dat men er vaak totaal 

onbekend mee is en het niet in een keer begrijpt.  Dit is daarom een blijvend 

gebedspunt! 

  

Daarnaast ontmoetten we ook enkele broeders en zusters uit Nederland, 

maar ook uit het zuiden van Luxemburg, wat heel bemoedigend was.  Vanuit 

andere boekenstands in het kasteel was er interesse voor wie we waren en 

waar we mee bezig zijn, méér dan in voorgaande jaren het geval was.  Zo zien 

we dat er langzaam maar zeker toch steeds meer mensen op zoek gaan naar 

het echte geloof!  We weten niet wat hier verder uit zal voortkomen, maar we 

verwachten het van de Here en zien Hem aan het werk, ook in ons eigen le-

ven. 
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De naam des Heren is een Sterke Toren,  
de rechtvaardige ijlt daarheen en is  

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 

 

Samenkomsten Derenbach 
 
 

 
 

Haus 86, DERENBACH;  
Diensten zondagmorgen om 10.00 uur.  

Voor info over de samenkomsten  
bel eerst: 00352 26957478  

of zie www.hoffnungfirjiddereen.lu 


