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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 : 
Arie de Jong 
Email : ariejeannette@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Secretaris/penningmeester:                                                                                                              
Peter Reijnders,     
                   
email : preijnders@mylife.lu  
                                                                                                                                   
Tel :00352-621 340 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                          
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:ariejeannette@gmail.com
mailto:preijnders@mylife.lu
mailto:johan.jkoopman@gmail.com


 

3 

Van de voorzitter   
 
KEUZES. 
 
En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; 
maar wie de wil van God doet, blijft tot in 
eeuwigheid.  (1 Joh.2:17) 

Korte tijd terug ben ik opnieuw begonnen met het lezen van het bijbelboek 
Exodus, waarin ons wordt verhaald op welke wijze Gods volk verlost werd uit 
Egypte. In deze geschiedenis is ook heel veel te leren voor Gods volk in deze 
tijd, de Gemeente. Misschien dat de eerste les wel is dat we leven in een 
vijandige wereld en dat we dat niet altijd even snel opmerken. De echte strijd 
begint pas als we beseffen dat we hier niet thuis horen en dat er voor ons 
een veel mooiere en grotere toekomst is weggelegd. Je zou kunnen zeggen 
we moeten leren de dingen vanaf Gods kant te zien en Gods plan voor ons 
leven is om ons los te maken van deze wereld en klaar te maken voor die 
nieuwe wereld waarin Christus alleen de Koning en Heer is. Het eerste wat 
we in Exodus 1 tegenkomen is  dat alle stammen bij name genoemd worden 
en zo kunnen wij ook zeker weten dat de Heer iedere gelovige bij name kent 
en weet in welke situatie wij verkeren. Het tweede wat we hierin zien is dat 
Egypte, een beeld van deze huidige wereld belast is met het bouwen van 
voorraadsteden en altijd bezig is om grotere voorraden in de vorm van goud, 
zilver of granen op te slaan. De wereld zoekt haar kracht en haar zekerheid in 
haar eigen voorraden en in haar eigen opbrengsten. Ze probeert daarin haar 
veiligheid te vinden. Ons probleem als gelovigen is,op welke wijze gaan wij 
ook mee in dit streven of denken?  Onze zekerheid ligt niet in onze huizen en 
in onze bankrekeningen, natuurlijk wil ik niet zeggen dat we niet rijk kunnen 
zijn maar de vraag is, zijn we daardoor in beslag genomen of zijn we zoals de 
Bijbel zegt op zoek naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid? En proberen we 
niet die dingen vast te houden die we uiteindelijk toch moeten loslaten? De 
Bijbel zegt het zo mooi in Mattheus 6:33; “Zoekt eerst het Koninkrijk van God 
en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden”.  
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Gods plan voor het volk Israel was om onder het juk van deze slavernij vrij te 
komen en God te kunnen dienen in de woestijn en uiteindelijk in het 
beloofde land. Mijn gebed voor mij zelf en voor u is dan ook voor de 
komende tijd om losser te komen van de wereld en meer gericht te zijn op 
die dingen waarmee de Here God op dit moment bezig is. Opdat we meer en 
meer Hem mogen dienen en Zijn boodschap bekend maken aan een wereld 
die leeft in duisternis en nodig heeft het licht van het evangelie, namelijk de 
heerlijkheid van Christus. Wat een geweldige opdracht heeft de Heer ons 
gegeven om datgene te doen waartoe we wedergeboren zijn. Om Hem te 
zoeken. 
Dit gaat ook op voor de situatie in Luxemburg, waar de meeste mensen totaal 
geen weet hebben van deze dingen.  Daarom heeft de Heer Johan indertijd 
geroepen, om ook in Luxemburg iets van die heerlijkheid te laten zien.  Ik ben 
blij dat hij dit werk nu al meer dan 15 jaar mag doen, en mijn hoop is dat hij 
hier nog vele jaren mee door kan gaan. 

In Christus verbonden, 
Arie de Jong 
 
Overzicht preekbeurten Johan tot eind augustus: 
 
28 mei  Venray  10 u Wincrange 17 u 
4 juni  Derenbach 10 u             
11 juni  Prüm  10 u Wincrange 17 u           
18 juni  Derenbach 10 u              
25 juni  Uithoorn 10 u Wincrange 17 u            
2 juli  Derenbach 10 u               
9 juli  Geleen   10 u Wincrange  17 u           
16 juli  Derenbach  10 u              
23 juli  Valkenburg 10 u Wincrange 17 u           
30 juli  Gerolstein  10 u Wincrange 17 u             
6 aug  Derenbach  10 u              
13 aug  Weert  10 u Wincrange 17 u           
20 aug  Derenbach 10 u              
27 aug  Venray  10 u Wincrange 17 u 
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Bouwstenen 
Want uit genade bent u zalig geworden, door het 
geloof, en dat niet uit u,  het is de gave van God. 
(Ef.2:8) 
 
Na een wat woelige periode kom ik nu weer in wat 
rustiger vaarwater, wat niet betekent dat alles op 
rolletjes verloopt.  Maar steeds zien we dat de Here 
juist op tijd zorgt voor wat er nodig is, en daar ben ik 
Hem dankbaar voor! 
 
Ook in onze samenkomsten zien we steeds weer de leiding van de Here. Bij 
voorbeeld dat een lied precies past bij het woord, terwijl we dit van elkaar 
niet weten.  Dit is steeds weer bijzonder om te zien!  En steeds mogen we 
weer ervaren dat de Here ons ziet, waar we zijn.  En dit zien we niet alleen bij 
ons, maar in andere groepen.  Tijdens de pastorenbijeenkomsten horen we 
getuigenissen, waaruit blijkt dat er vooruitgang is, dat men steeds meer 
beseft hoe belangrijk het is om een relatie met onze Heer op te bouwen, en 
van daaruit te leven.  En dan kan Hij werken!  We mogen ons verheugen dat 
we dit steeds meer zien gebeuren, ook in andere groepen in Luxemburg en 
de belgische Oostkantons. 
 
Daarnaast zijn we bezig met de voorbereidingen voor een nieuw optreden 
van het Flanders Gospel Choir, dat we in november plannen.  Dit is één van 
de weinige manieren waarop we naar buiten kunnen treden, en die door de 
mensen geaccepteerd worden.  We verheugen ons op de komst van het koor.  
Het was goed  om te zien dat het initiatief hiervoor uitging van de 
gemeenteleden.  Zij nemen nu ook een deel van de voorbereiding op zich.  
Natuurlijk is dit ook een gebedspunt, dat alles hierin goed zal verlopen. 
Met de zomervakantie in het vooruitzicht willen we u uitnodigen om ook 
eens Luxemburg te bezoeken.  Het is altijd fijn om vakantiegangers in onze 
samenkomsten te mogen begroeten. 
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We mogen de Here danken voor zijn bescherming, en voor alles wat Hij ons 
gegeven heeft en nog geeft.  Zo vonden we tamelijk onverwacht een nieuwe 
webmaster: Dietmar Jagonek van de gemeente van Gerolstein.  Deze 
gemeente is op een bijzondere manier betrokken bij ons werk, en dat maakt 
me blij en dankbaar! 
 
Overige gebedspunten 
Een van onze zusters heeft last van regelmatig terugkerende pijnen.  Bidt u 
om verlichting, en waar de Here geen genezing schenkt, dat zij het kan 
dragen.  Een andere zuster moet regelmatig naar het ziekenhuis.  Bidt u voor 
een goede behandeling, dat de doktoren de juiste ingreep kunnen uitvoeren. 
Bidt u  ook voor de komst van het Gospelkoor.  We willen dit op tijd 
aankondigen in de luxemburgse media, maar het is de Here die de mensen 
brengt!  Bid dat velen mogen komen. 
 
Onze broeder in het zuiden gaat door een moeilijke periode, vanwege de 
steeds slechter wordende gezondheid van zijn moeder.  Bid dat hij hier rust in 
mag vinden. 
 
Bidt u ook voor de situatie rond het groenten- en fruitbedrijf, waar nu forse 
veranderingen op stapel staan, ook voor Peter.  Bid dat de juiste oplossingen 
gevonden mogen worden. 
 
Onze zuster met haar zoon van 7 jaar maken het goed, al blijft daar steeds de 
wens en het gebed dat de vader tot geloof mag komen; bidt u ook daarvoor 
mee a.u.b. 
 
Een punt wat me steeds weer in gedachten komt is dat we uitzien naar 
uitbreiding van ons groepje.  Bid dat er mensen mogen zijn die de stap 
durven te zetten om contact met mij op te nemen of om naar de 
samenkomst te komen.  En dat wij naar buiten kunnen treden, bijvoorbeeld 
door een presentatie over de schepping.  Luxemburg heeft de Heer nodig! 

In Hem verbonden, 
Johan Koopman 
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Van de secretaris 
 

In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden 
zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn,  
maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. 
(Gal.5:6) 
 
Veel mensen hebben wel een idee van Luxemburg, 

maar dan als vakantieland.  De cultuur blijft dan vaak op de achtergrond.  In 
onze contacten hebben we daar natuurlijk veel meer mee te maken.  Je komt 
hier zomaar niet binnen.  Nu na ruim drie jaar begin ik steeds meer te zien 
dat mensen mij als ‘Luxemburger’ accepteren: sommige mensen groeten mij 
op straat, wat in het begin niet zo was.  Hierin zie ik ook Gods genade, en dat 
Hij zegent dat ik hier ben.  Juist in de kleine dingen blijkt dat: bijvoorbeeld dat 
ik iemand de weg wijzen kan.  Ook ontmoet ik regelmatig Nederlanders, maar 
daarvoor ben ik niet hier, maar wel voor de Luxemburgers.  Zo bad ik onlangs 
in stilte een korte gedachte in die richting naar de Here, en nog geen tien 
minuten later stopte er iemand bij de bushalte waar ik stond te wachten om 
de weg te vragen!  Dat was een duidelijk antwoord van de Here! 
Op andere punten wacht ik nog steeds op een antwoord, waarbij ik op mijn 
manier van alles probeer te ondernemen en te bedenken, maar de weg van 
de Heer is soms anders dan we zelf uit dachten te stippelen.  Zo heb ik het al 
enkele keren meegemaakt in mijn leven dat het op het allerlaatst toch nog 
goed kwam.  Zo ben ik onlangs verhuisd naar mijn werkplek, en we mogen de 
Here en ook deze familie danken dat dit mogelijk was.  Verder is er op de 
achtergrond een en ander gaande in de vorm van een aantal goede 
contacten, maar hier in Luxemburg mag je niet verwachten dat er dan 
meteen morgen iets mee gebeurt.   
Wat wel op korte termijn op stapel staat is een sociaal werktraject waar ik 
aan deel kan nemen, mogelijk al vanaf juni.  Daarvoor dank ik de Here, en zo 
zie ik uit naar wat Hij verder gaat doen in mijn leven. 

 
Gods zegen toegewenst, 
Peter Reijnders 
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Van de penningmeester 
 
Giftenverantwoording januari t/m april 2017: 
Januari 2017: € 1958,03 
IK 50, JD 25, JvD 30, JvS 25, HGS 50, HS 75, RK 30, SH 50, JV 10, AV 15, HL 50, 
KS 25, SH 50, CdU 25, VadG 100, LB 30, BS 50, StBD 59, MT 34,03, JA 10, AdJ 
150, PV 25, FB 15, StBG 150, JJ 16, StBD 59, SV 25, StEG 25, BGV 125, LdJ 40, 
BvB 30, AM 30, TH 25, ECGU 240, BK 50 MV 5, TdJ25, JK 40, ECGU 90. 
 
Februari: € 1891,03 
JD 25, SH 50, JvD 30, JvS 25, HS 75, JV 10, HGS 50, RK 30, KM 500, AV 15, HL 
50, CdU 25, LB 30, VadG 100, MT 34,03, JA 10, ED 11, AdJ 150, PV 25, FB 15, 
StBG 150, BGV 125, StEG 25, JJ 16, SV 25, LdJ 40, BvB 30, AM 30, TH 25, BK 
50, TdJ 25, JK 40. 
 
Maart:  € 1873,03 
JvD 30, JvS 25, IK 50, SH 50, HS 75, JV 10, RK 30, HGS 50, AV 15, HL 50, TB 50, 
StBD 118, AdJ 220, VadG 100, LB 30, CdU 25, IB 40, MT 34,03, BS 50, JA 10, IK 
50, StBG 150, PV 25, FB 15, BGV 125, SV 25, JJ 16, BvB 30, LdJ 40, AM 30, JvW 
100, TH 25, BK 50, TdJ 25, JH 40, JK 40. 
 
April: € 3315,03 
HS 25, JD 25, RK 30, JV 10, AV 15, JH 10, HL 50, CdU 25, JC 50, VadG 100, LB 
30, KS 30, BS 50, MT 34,03 JA 10, StBD 59, JB 100, VI 750, JD 25, JA 500, ED 
11, PB 500, PV 25, FB 15, StBG 150, StEG 25, SV 25, JJ 16, BGV 125, LdJ 40, AM 
30, TH 25, ECGU 240, BK 50, MV 5, TdJ 25, JH 40, JK 40. 
 
We willen zoals altijd alle gevers van harte bedanken.  Regelmatig lijkt het 
financieel niet te passen, maar steeds weer komt het toch weer terecht.  We 
danken de Here voor zijn zorg! 
Sommigen kan ik persoonlijk bedanken; anderen blijven voor ons anoniem, 
en misschien is dat ook hun wens, om in het verborgene te geven. 
 


