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

  

 
 

 

In deze nieuwsbrief 
- Bijbeltentoonstelling in 
                               Scheidgen 

- De Here werkt in Luxemburg 

 
Voorzitter gezocht 
Zoals u gemerkt zult hebben, 
zitten wij op dit moment in een 
situatie zonder voorzitter van de 
stichting De Sterke Toren.  Dit is 
geen goede zaak, en we willen 
dan ook dit onder uw speciale 
aandacht brengen.  Ten eerste als 
gebedspunt, en ten tweede als 
concrete vraag: is er iemand 
onder de lezers van de 
Rondzendbrief die deze taak op 
zich zou willen nemen?   
Omdat wij nu geen voorzitter 
hebben, ontbreekt ook de 
desbetreffende rubriek in deze 
Rondzendbrief.  We hopen en 
bidden dat deze situatie niet veel 
langer hoeft te duren. 
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Colofon Giften ANBI 
Gebedsbrief met o.a. Bouwstenen 
(nieuwsbrief Johan Koopman). 
 
Websites:                                                                                                                 
www.desterketoren.nl                                                                                    
www.hoffnungfirjiddereen.lu  
 
Bestuur :                                                                                                                                         
Algemeen emailadres : 
sterketoren@gmail.com  
Voorzitter : 
vacant 
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. 
 
Bankrelatie Belgie:                                                                                                                    
BE50 0003 3430 2618 , BIC code: 
BPOTBEB1                                                                                                         
t.n.v. Koopman Johannes, o.v.v. Johan 
Sterke Toren, L-9780 Wincrange 
 
Aftrekbaarheid giften:  
Uw giften zijn in Nederland aftrekbaar 
volgens de ANBI-wetgeving.  Als u dit 
voor vijf jaar vastlegt verdwijnt de 
drempel van het aftrekbare bedrag, 
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 hierover in Rzb 126. 
 
Testamentaire beschikking: 
“Ik legateer,  vrij van rechten en kosten, 
aan de stichting De Sterke Toren, 
gevestigd te Wiltz (L), ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder 
nummer 41078091, een bedrag van € 
................, hetgeen drie maanden na 
mijn overlijden dient te worden 
afgegeven”. 

  

http://www.desterketoren.nl/
http://www.hoffnungfirjiddereen.lu/
mailto:sterketoren@gmail.com
mailto:preijnders@mylife.lu
mailto:johan.jkoopman@gmail.com
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Bouwstenen 
 
Eén ding heb ik van de Here verlangd, dát zal ik 
zoeken: dat ik mag wonen in het huis van de 
Here, al de dagen van mijn leven. (Ps.27:4) 
Met vreugde kijk ik terug op de afgelopen periode.  
Dit heb ik in de vorige brief ook gezegd, maar we zien 
nu dat er  steeds meer initiatief komt uit ons groepje.  
Om te beginnen vroeg men om een nieuw optreden 
van het Gospelkoor; dit was op zich al bijzonder.  Maar bovendien kwam er 
daarbij een initiatief om de organisatie ervan voor een deel op zich te nemen, 
namelijk om er in Luxemburg bekendheid aan te geven.  Het was 
hartverwarmend om dit te horen!  We zien de Here steeds meer aan het 
werk in onze groep! 
Verder zien  we om ons heen ook al onverwachte dingen gebeuren.  Zo bleek 
de gemeente van Gerolstein, waar ik regelmatig spreek, op eigen initiatief 
een artikel geschreven te hebben over ons!  Dit had men gedaan door een 
stuk van onze Nederlandse website in het Duits te vertalen.  Wij waren zeer 
verbaasd, maar nog meer verblijd dat zij dit zo hadden gedaan!  Dit kan het 
begin zijn van een verdere samenwerking.  We hebben daarover al een 
eerste gesprek gehad.  Ook bij mijn laatste bezoek aan deze gemeente bleek 
dat men op een bijzondere manier betrokken is bij ons werk.  We danken de 
Heer hiervoor, want Hij is het, die dit bewerkt! 
Daarnaast zijn we in Meerssen geweest, in de christelijke gemeente van die 
plaats.  Peter zou daar een presentatie geven, en dit leverde een aantal 
nieuwe contacten op.  Ook dit was verheugend!  Wilt u bidden voor een 
verdere uitwerking hiervan? 
Als deze brief verschijnt, is net de Bijbeltentoonstelling in Scheidgen 
afgelopen, waar we enige medewerking hebben verleend.  Bidt u voor het 
werk van de Naprediker, en dat velen hierdoor het belang van Gods Woord 
mogen gaan inzien. 
Tijdens onze Bijbelstudies vullen wij elkaar steeds meer aan.  Bid dat dit tot 
zegen mag zijn en een goede uitwerking mag hebben in onze kleine 
gemeente.   
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Bidt u ook dat we aan de mensen waar we mee omgaan kunnen laten zien 
dat we anders zijn; en dat dat niet uit onszelf komt, maar van de Here, die 
ons vernieuwt door zijn Geest. 
De groepen in het zuiden van het land organiseren begin april komend jaar 
weer een gezamenlijke dienst.  Bid dat dit tot zegen mag zijn, en dat het 
gebruik van verschillende talen goed voorbereid kan worden. 
Persoonlijke gebedspunten: 
Onze zuster heeft een nieuwe positie gekregen op haar werk, die beter bij 
haar past, en waardoor ze fysiek minder vermoeid raakt.  Wel heeft ze meer 
verantwoordelijkheid gekregen, en ze vraagt dan ook om gebed dat ze hier 
goed mee om kan gaat.  Met haar zoon gaat het goed.  Bidt u ook voor de 
vader, dat hij het geloof mag aannemen. 
Onze broeder in het zuiden tobt wat met zijn gezondheid, wat op zijn werk en 
in de zorg voor zijn moeder erg lastig is.  Bidt u voor verbetering in zijn 
situatie. 
Peter is bemoedigd door enkele positieve contacten vanwege zijn 
studieprojecten.  Bid dat dit tot een concreet resultaat mag leiden, zodat er 
rust komt in zijn financiele situatie. 
In het groenten- en fruitbedrijf spelen nu ook persoonlijke en 
familieomstandigheden, die we niet in de hand hebben, wat de situatie er 
niet eenvoudiger op maakt.  Zij hebben daarom uw gebed hard nodig!  We 
zien ook dat de Heer gebeden verhoort, en daarin zien we ook Zijn zorg voor 
deze familie. 
Buiten ons groepje kunnen we danken en bidden voor Matthias en Vera 
Schilp, die eerst geen enkele zekerheid hadden over hun toekomst.  Gelukkig 
vult zich dit nu steeds verder voor hen in, en zij ervaren duidelijk Gods leiding 
hierin. 
Bidt u ook voor de contacten die ik heb buiten onze groep.  Het gaat om een 
aantal mensen, die niet in onze samenkomsten komen.  Bid dat zij toch hun 
leven aan de Heer mogen geven.  Onlangs bleek iemand, die ik al een tijd 
ken, grote interesse voor het geloof te hebben.  Ook dit is een bemoediging 
van de Here! 
 

In Hem verbonden, 
Johan Koopman 
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Van de secretaris/penningmeester 
 

Wacht op de Heer, wees sterk, en 
Hij zal uw hart sterk maken. 
(Ps.27:14) 
Net als Johan kan ik getuigen dat er 
bijzondere dingen zijn gebeurd, en dat gaat 
door tot de dag van vandaag.  Daarbij loopt 
natuurlijk niet alles op  rolletjes, maar we 

zien juist dat door zorgen en moeiten heen de Here op een wonderlijke 
manier aan het werk is!  Voor mij was het lange tijd de vraag of ik met mijn 
ondernemingen op het gebied van mijn studie ooit wel iets zou bereiken.  Op 
dit moment is die vraag nog steeds niet helemaal beantwoord, maar er 
gebeuren wel steeds concretere dingen, en dit gaat voortdurend verder.  Het 
is hier natuurlijk niet de plaats om dat in detail uit te werken, maar wel om 
de Here daarvoor te danken en Hem de eer te geven.  Om toch iets te 
zeggen: ik heb nu weer contact met de school in Diekirch, en hieruit volgen 
dan weer andere contacten binnen en ook buiten Luxemburg.  
In het evangelisatiewerk gebeuren er ook bijzondere dingen.  In Vianden, 
waar we in september weer stonden met de boekentafel van Siegfried 
Skubski, hadden we opnieuw enkele goede gesprekken.  Daar was wat meer 
ruimte voor, omdat het minder druk was dan vorig jaar.  Zo werkte dat voor 
ons dus juist positief uit en heeft de Here onze gebeden op die manier 
beantwoord. 
In november is nu de Hubertusmarkt in Munshausen geweest, waar we met 
een iets kleinere boekentafel stonden, en komt er nog de grote landelijke 
boekenbeurs in Walferdange, waar altijd veel mensen op afkomen.  Maar dat 
niet alleen: tegelijkertijd is er ook de Bijbeltentoonstelling in Scheidgen.  We 
hadden nog nooit twee grote manifestaties tegelijk gezien in Luxemburg, 
maar nu gebeurt dat dus wel!  Dit is bemoedigend om te zien, want het 
betekent dat de Here aan het werk is in Luxemburg!  Wij zijn bevoorrecht dat 
we daarvan deel mogen uitmaken, en we mogen Hem daarvoor danken.   
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We zijn bij de opening van de Bijbeltentoonstelling geweest, en deze ziet er 
steeds weer indrukwekkend uit.  Ook de rondleidingen worden professioneel 
verzorgd.  We hopen en bidden dat dit werkelijk tot zegen mag zijn voor dit 
land! 
Verder is het zo dat we, na het vertrek van Matthias Schilp, nog steeds een 
nieuwe voorzitter zoeken.  Wanneer we iemand op het oog hebben, dan is 
dat zomaar nog niet degene die de Here wil geven.  De Here zal op Zijn tijd 
voorzien! 
Ondertussen weten we ons bemoedigd door wat we in ons groepje zien 
gebeuren.  De Here beantwoordt gebeden, al gebeurt dat soms pas na lange 
tijd.  Volhouden is dan ook het centrale thema hier in Luxemburg. 
In het zuiden zijn een aantal groepen die wat groter zijn.  Op 2 april 2017 
organiseren zij een gezamenlijke dienst in een grote hal in Luxemburg.  De 
bedoeling daarvan is, dat naar buiten toe zichtbaar wordt dat er wel degelijk 
honderden christenen zijn in dit land.  Vorig jaar waren er al bijna 700 
broeders en zusters bij elkaar; dit zou nu naar de 1000 kunnen gaan.  
Overigens is dit op ruim een half miljoen inwoners nog altijd zeer weinig.  
Daarom zijn wij hier!  Veel meer mensen in dit land moeten het goede 
nieuws horen, dat Jezus Christus voor ons allen is gestorven aan het kruis, en 
dat Hij ook is opgewekt, zodat ook wij een nieuw leven mogen leven met 
Hem. 
Maar niet alleen om mij heen gebeuren opvallende dingen, ook in mijn eigen 
leven is dit het geval.  De Here werkt  in mijn leven, en het is wonderlijk om 
daar zelf op terug te zien.  Dus zie ik uit naar wat Hij nog gaat geven! 

Gods zegen gewenst, 
Peter Reijnders 
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Overzicht preekbeurten Johan tot februari 2017: 
 

20 nov Derenbach 10 u 
27 nov Venray  10 u   17 u  Wincrange 
4 dec Derenbach 10 u 
11 dec Eupen (B) 10 u   17 u Wincrange 
18 dec Derenbach 10 u 
26 dec Wincrange 10 u Speciale Kerstviering 
1 jan Derenbach 10 u 
8 jan Geleen  10 u   17 u  Wincrange 
15 jan Derenbach 10 u 
22 jan -------------    17 u Wincrange 
5 feb Derenbach 10 u 
12 feb Eupen (B) 10 u   17 u Wincrange 
 

Van de penningmeester 
Giftenverantwoording vanaf augustus 2016: 
Augustus: € 1576,03 
VvO 300; JvS 25; JvD 30; JD 25; HGS 40; HS 75; RK 30; WH 25; AV 15; HL 50; CdU 25; 
VadG 100; MT 34,03; BS 50; JvD 30; ED 10; AR 50; StBG 150; FB 15; SV 25; JJ 16; StEG 
25;  BV 125; JS 25; BvB 30; LdJ 40; LvdW 15; AM 30; TH 25; BK 50; ECGU 225; TJ 25; JK 
40. 

September: € 1933,03 
JvS 25; JvD 30; VadG 300; HGS 50; HS 75; JD 25; RK 30; StBD 235; JV 10; StBD 118; AV 
15; HL 50; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; BS 50; IK 150; FB 15; StBG 150; StEG 25; BV 
125; JJ 16; SV 25; BvB 30; LdJ 40; LvdW 15; AM 30; TH 25; BK 50; TdJ 25; JK 40. 

Oktober: € 2774,03 
JvS 25; JvD 30; JD 25; HS 75; IK 50; RK 30; HGS 50; JV 10; AV 15; HL 50; KS 25; CdU 25; 
LB 30; JC 50; VadG 100; BS 50; MT 34,03; StBD 59; StBG 150; PV 25; FB 15; SV 25; 
StEG 25; BV 125; StBD 85; JJ 16; ED 5; BvB 30; LvdW 15; LdJ 40; AM 30; TH 25; ECGU 
1070; ECGU 240; BK 50; MV 5; TdJ 25; JK 40. 

 
Wij willen alle gevers hartelijk bedanken voor hun giften!  Of het nu veel  is of 
weinig, dat maakt niet uit.  We danken u voor uw betrokkenheid bij ons werk 
in Luxemburg, en ook voor uw gebeden!  Blijft u ons ook gedenken rond de 
jaarwisseling? 
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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 

  
 

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

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 


