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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,     
 
Rue du Moulin 13, 
L-9539 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:ariejeannette@gmail.com
mailto:johan.jkoopman@gmail.com
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Voorwoord door de secretaris 
Door een samenloop van omstandigheden, met name in mijn eigen leven, 
verschijnt deze Rondzendbrief later dan gepland.  Nu alles langzamerhand 
weer op orde komt, hebben we veel reden om te danken, wat blijkt uit 
onderstaande bijdrage van de voorzitter, van Johan en van mijzelf. 

 
Van de voorzitter 
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het 
nieuwe is gekomen.  (2 Kor.5:17) 
Met grote dankbaarheid zien we terug op de 
afgelopen periode. Zowel in geestelijk opzicht 
als in financieel opzicht zien we dat de Heer 

zegent in Luxemburg. Van een ding zijn we ons zeer sterk bewust dat dit werk 
in de eerste plaats geen mensenwerk is maar het werk van de Heer zelf. 
Het is een voorrecht dat Hij daarvoor gewone mensen wil gebruiken. Soms 
zien we in gemeentes dat de handen opgeheven worden als een vorm van 
aanbidding. Toch zou ik hier nog iets aan willen toevoegen. Het is niet alleen 
maar aanbidding maar veel meer het aanbieden van onze handen dat God 
die kan gebruiken tot Zijn eer en tot Zijn glorie. Ik geloof dat dat werkelijke 
aanbidding is. Niet alleen de woorden maar ook de beschikbaarheid te geven 
aan Hem die ons als mede arbeiders in Zijn wijngaard wil gebruiken. 2 
Kor.5:20 zegt ons; “zo zijn wij dan gezanten van Christuswege alsof God door 
ons bad wij bidden u van Christuswege laat u met God verzoenen”. Wat een 
geweldige opdracht heeft de Heer ons gegeven dat we als gezanten van de 
hoogste Heer deze geweldige boodschap mogen brengen. Je zou willen dat 
iedereen daar voor open stond. 
Helaas merken we meer en meer dat voor velen in deze wereld de 
zelfwerkzaamheid het hoogste is wat er is en het idee leeft; als we het maar 
samen proberen kunnen we ieder probleem oplossen. Misschien dat het 
daarom wel zo moeilijk is om de boodschap te vertellen van een arme 
zondaar en een rijke Heiland die elkaar ontmoeten bij het kruis van Golgotha 
en bij het geopende graf. 
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Afgelopen zondagmorgen hebben we juist bij deze gedachte stilgestaan, 2 
Sam.9 waarbij David vraagt; is er nog iemand uit het huis van Saul dat ik hem 
weldadigheid doe ter wille van Jonathan? In deze geschiedenis is het 
Mefiboseth die op 5-jarige leeftijd door een ongeluk van zijn voedster 
verlamd is geraakt aan zijn voeten. Deze zoon van Jonathan was in een 
uitzichtloze situatie, hij was in Lode-bar wat vertaald wordt met: niet het 
Woord. Je zou kunnen zeggen dat een ieder die woont of leeft in een situatie 
waarbij het Woord niet aanwezig is (het Woord van God) dat diegene 
verlamd is in heel zijn doen en laten en niet bekwaam is om God te dienen. 
Door het Woord ontmoeten wij de Zone Davids. De Here Jezus Christus die 
maar een verlangen heeft; ons Zijn weldadigheid te betonen oftewel ons te 
geven de uitnemende rijkdom van Zijn genade. Twee dingen zijn daarvoor 
nodig; een rijke Heiland en een arme zondaar. Iemand die weet dat hij van 
nature verlamd is. Als we dan Christus ontmoeten gaat ons leven over van 
verlamming naar opspringende ten leven en dan wel eeuwig leven. 
Bovendien zien we bij de verlamde en kreupele in Handelingen 3 die lange 
tijd dicht bij de ingang van de tempel had gelegen dat hij na zijn genezing 
onmiddellijk binnengaat in de tempel wandelende en springende en lovende 
God. Wat zal dat een opzienbarende genezing zijn geweest. Kunt u zich nog 
herinneren toen u tot de Heiland kwam en hoe uw leven daardoor is 
veranderd? Ik wil besluiten met een woord uit Romeinen 10 waarin 
gesproken wordt hoe de Heer spreekt in vers 15: hoe zullen zij prediken 
indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe lieflijk zijn de 
voeten van hen die de vrede verkondigen en van hen die het goede 
verkondigen. En het moet duidelijk zijn dat hier gesproken wordt van het 
evangelie wat nog steeds verkondigd wordt door diegenen die Christus 
hebben leren kennen en heel hun leven en ook hun voeten dus gebruiken om 
deze boodschap te verkondigen. Wat een geweldige taak en mooie opdracht 
heeft de Heer ons gegeven.  

Met vriendelijke groet, 
Arie de Jong 
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Bouwstenen 
 
Vertrouw op de Here met uw ganse hart, en steun op 
uw eigen inzicht niet (Spr.3:5) 
 
De laatste tijd overheerst bij mij voortdurend een 
gevoel van dankbaarheid.  Tot in de kleine dingen zie 
ik de zorg van de Heer voor mijzelf, en voor de leden 
van onze kleine gemeente. 
Tijdens de afgelopen zomerperiode was het een tijdlang wat rustiger 
vanwege de vakantie.  Dit is wel eens goed.  Toch is er ook veel gebeurd: 
Peter heeft werk gevonden, en is nu ook in een goedkoper appartement gaan 
wonen.  We zijn de Here daarvoor zeer dankbaar. 
In ons groepje zien we een voortdurende groei.  Niet in aantal, maar wel in 
geestelijke groei.  Daarnaast komen er steeds meer contacten met mensen, 
die nog niet meteen de stap wagen om onze zondagse samenkomsten te 
bezoeken.  En verder zien we dat de betrokkenheid vanuit de gemeente van 
Gerolstein in Duitsland steeds verder toeneemt.  We hebben nu ook een 
webmaster die afkomstig is uit die gemeente, en die in samenwerking met 
Peter deze taak heel goed vervult. 
Een paar weken geleden werden wij aangenaam verrast door het bezoek van 
een echtpaar met een zoontje uit Nederland, die in Luxemburg op vakantie 
waren en ons via internet vonden.  Dit was een bemoediging voor ons 
allemaal!  Nu is ons gebed dat ook Luxemburgers ons weten te vinden, want 
daarvoor zijn wij hier. 
Gebedspunten: 
We mogen de Here danken dat Hij Peter zo genadig geweest is!  Bidt u dat hij 
zich thuis mag gaan voelen in zijn nieuwe woning, en dat hij op zijn werk tot 
zegen mag zijn. 
Onze nieuwe webmaster doet zijn werk heel goed en we zijn daar heel blij 
mee.  Bidt u voor een goede samenwerking, en dat we zo in staat zijn om de 
beide websites te verbeteren en actueel te houden. 
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Het optreden van het Flanders Gospel Choir komt dichterbij; bidt u dat alle 
voorbereidingen goed verlopen, en dat we op deze manier velen in 
Luxemburg kunnen bereiken met het evangelie. 
Blijft u ook bidden voor de Zuhörtelefon.  Dit speelt op de achtergrond, maar 
is daarom toch van groot belang.  Bid dat er concrete contacten uit mogen 
voortkomen: dat mensen de moed vinden om mij eens te bellen. 
Samenhangend daarmee: bidt u voor een groei van ons kleine groepje.  Op 
dit moment zijn we eigenlijk te klein om goed te kunnen functioneren als 
lichaam van Christus.  Bidt u ook voor de contacten die we hebben opgedaan 
gedurende de afgelopen tijd: dat deze verder uitgebouwd kunnen worden en 
niet meteen weer verloren gaan. 
Onze zuster worstelt nog steeds met de afwikkeling van het groente- en 
fruitbedrijfje, en dat samen met de situatie van haar zoon.  Bid om een 
ingrijpen van de Here in hun beider leven. 
Onze beide andere zusters hebben regelmatig last van hoofdpijn.  Bidt u voor 
verlichting van de Here.  Bidt u ook voor de zoon van onze ene zuster, die als 
u dit leest net 8 jaar is geworden: dat hij zijn kinderlijk geloof mag leren 
vasthouden. 
Ook onze broeder in het zuiden heeft het niet makkelijk.  Bid dat hij zich 
geborgen mag weten in de Here, en dat hij verder zijn genade mag vinden. 

In Hem verbonden, 
Johan Koopman 
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Van de secretaris 
 

Werp uw bekommernis op de Here; Hij zal voor u 
zorgen. (Ps 55:23) 
 
Na een nogal moeilijke tijd met veel onzekerheden 
kan ik nu de Here danken omdat Hij in alles 
voorziet!  Via het opleidingstraject dat mij werd 

aangeboden door het arbeidsbureau, en dat ik in juni en juli heb gevolgd, heb 
ik per 1 augustus werk kunnen vinden in Wiltz!  Omdat ik ook al bijna 60 ben 
is dit niet anders dan een zegen van de Here, en ik zie ernaar uit wat Hij 
verder gaat geven.  Tijdens de opleiding ben ik onderweg in de bus in contact 
gekomen met een pastor en zijn vrouw uit Ghana, die vlakbij mijn tijdelijke 
woning bleken te wonen, en ook dat is een zegen!  De Here gebruikt zo mijn 
beperking, dat ik zelf geen auto heb.  En na een zoektocht van een paar 
weken heb ik ook een voor mij geschikt appartement gevonden, eveneens in 
Wiltz, zodat ik te voet naar mijn werk kan.  Ook hierbij heb ik duidelijk de 
leiding van de Here ervaren. 
Zo zien we dat de Here mij gedurende de afgelopen tijd werkelijk op een 
bijzondere wijze gezegend heeft.  Het enige wat daarbij nodig was, was om er 
op te blijven vertrouwen dat het goed zou komen, ook op momenten dat ik 
daar zelf nauwelijks zicht op had.  Maar Hij heeft me er doorheen geleid, en 
nu kan ik haast niet anders dan Hem dankbaar zijn. 
Verder hebben we het optreden van het Flanders Gospel Choir vastgelegd: 
op 25 november treden ze opnieuw op in Wincrange.  Dit is iets om naar uit 
te zien!  Daarnaast wil ik zelf de komende tijd mijn idee over een lezing over 
schepping en evolutie verder uit gaan werken, als het kan ook via een eigen 
website over dit thema, want wie op internet hierover wat probeert op te 
zoeken komt in een soort doolhof terecht.  Deze informatie zou ik daarom 
veel beter toegankelijk willen maken.  Vanwege mijn moeilijke situatie kwam 
daar de afgelopen tijd weinig of niets van terecht. 
Daarnaast willen we ook op andere manieren meer aandacht besteden aan 
evangelisatie, via de mogelijkheden die internet ons biedt, en ook via de 
luxemburgse website van Hoffnung fir Jiddereen.   
  



 

8 

Dit gaan we uitwerken in samenwerking met onze nieuwe webmaster in 
Gerolstein. 
Ook op het gebied van mijn vroegere studie zijn er ontwikkelingen, en in de 
vrije tijd die me nu nog overblijft wil ik daar zeker mee door blijven gaan, en 
de contacten die ik heb aangegaan wil ik verder uitbouwen.  Wat ik zie is dat 
de Here dit leidt naar iets concreets, mogelijk via de school in Diekirch waar 
ik al een paar keer eerder contact mee had.  Dit zijn dingen die op iets 
langere termijn spelen. 
Haast iedere dag verbaas ik me weer over zoveel genade van de Here in mijn 
leven.  Dat maakt het wat makkelijker om werkelijk van daaruit te leven, en 
het van Hem te blijven verwachten. 

Gods zegen toegewenst, 
Peter Reijnders 
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Van de penningmeester 
 
Mei 2017: € 3269,03 
IK 50, JvS 25, JvD 30, HS 75, HGS 50, RK 30, StBD 245, StBD 59, AV 15, HL 50, ABH50, 
VI 750, CdU 25, LB 30, VadG 100, BS 50, MT 34,03, JA 10, MM 100, VVO 300, StBG 
150, PV 25, FB 15, AS 50, JB 100, IK 50, JJ 16, BGV 125, JvD 30, JvS 25, StEG 25, HS 50, 
SV 25, LdJ 40, BvB 30, AM 30, ECGU 320, TH 25, BK 50, TdJ 25, JH 40, JK 40, BvB 30. 

 
Juni 2017: € 2620 
JvD 30, JvS 25, IK 50, VI 750, HS 75, RK 30, JD 25, HGS 50, AV 15, HL 50, CdU 25, VadG 
100, LB 30, BS 50, StBD 59, JA 10, ED 15, GdW 25, IB 40, PV 25, StBG 150, FB 15, JB 
100, SV 25, BGV 125, JJ 16, StEG 25, JD 25, BvB 30, LdJ 40, ECGU 225, AM 30, TH 25, 
BK 50, Co 155, TdJ 25, JK 40, JH 40. 

 
Juli 2017: € 3229,03 
JvD 30, IK 50, JvS 25, KS 30, VI 750, HS 75 , RK 30, HGS 50, AV 15, JD 25, HL 50, CdU 
25, LB 30, VadG 100, BS 50, MT 34,03, JA 10, AS 15, StBD 59, KM 500, JB 100, StBG 
150, FB 15, PV 25, JJ 16, StEG 25, SV 25, BGV 125, BvB 30, LdJ 30, LdJ 40, AM 30, TH 
25, ECGU 240, BK 50, MVA 5, ECGU 220, JH 40, JK 40, TdJ 25, CF 50. 

 
Augustus 2017: € 1474,03 
JvS 25, JvD 30, IK 50, RK 30, HS 75, JD 10, HGS 50, AV 15, HL 50, StBD 59, CdU 25, CB 
30, VadG 100, MT 34,03, BS 50, JA 10, AS 50, ED 10, FB 15, JB 100, StBG 150, PV 25, 
SV 25, JJ 16, BGV 125, StEG 25, BvB 30, AM 30, LdJ 40, TH 25, BK 50, TdJ 25, JH 50, JK 
40. 

 
Aan alle gevers zoals atijd onze hartelijke dank!   
 
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. 
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Preekbeurten Johan  
eind september t/m december 2017 
 
24 Sep  Uithoorn       10 u   Wincrange 17 u 
 
 1 Okt     Derenbach        10 u 
 
 8 Okt    Valkenburg    10 u     Wincrange  17 u 
 
15 Okt   Derenbach    10 u          
 
22 Okt   Eupen            10 u    Wincrange    17 u 
 
29 Okt    Gerolstein 10:30 u Wincrange  17 u 
 
5 Nov   Derenbach   10 u 
 
12 Nov   Valkenburg     10 u  Wincrange   17 u 
 
19 Nov    Derenbach     10 u 
 
26 Nov     Valkenburg        10 u Wincrange   17 u 
 
3  Dec     Derenbach        10 u 
 
10 Dec    Geleen               10 u Wincrange     17 u 
 
17 Dec     Derenbach        10 u 
 
24 Dec     Weert                10 u Wincrange          17 u 
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Comité van aanbeveling 
 
De volgende gemeentes steunen het werk van Johan Koopman: 
 
Evangelische BaptistengemeenteValkenburg a/d Geul:   
www.ebgvalkenburg.nl  
 
Dabar Gemeente Oudewater:    
www.bijbelgemeentedabar.nl  
 
Evangelisatiekring Irene Bodegraven:   
www.vergadering.nu/bodegraven-irene  
 
Baptistengemeente Weert:    
www.bgweert.nl  
 
Bijbelgemeente Venray:    
www.bijbelgemeentevenray.nl  
 
Bijbelgemeente Venlo    
www.bijbelgemeente.nl  
 
Evangelische Christengemeenschap Uithoorn    
www.ecguithoorn.nl  
 
Christengemeente Oud-Beijerland    
www.kaleo.nl  
 
Evangelische Gemeente Geleen   
www.evangelischegemeentegeleen.nl  
  

http://www.ebgvalkenburg.nl/
http://www.bijbelgemeentedabar.nl/
http://www.vergadering.nu/bodegraven-irene
http://www.bgweert.nl/
http://www.bijbelgemeentevenray.nl/
http://www.bijbelgemeente.nl/
http://www.ecguithoorn.nl/
http://www.kaleo.nl/
http://www.evangelischegemeentegeleen.nl/
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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) 


