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“Want de Zoon des mensen is gekomen, om te zoeken en zalig te 
maken, wat verloren was”, Lucas 19:10. 

Graag wil ik dit voorwoord 
beginnen met een waar ge-
beurd verhaal. Een goede 
vriendin van ons die in de 
buurt woont en ook christen 
is had een neef die schatrijk 
was, maar Christus nog niet kende en alleen leefde voor zijn 
zaak en plezier. Op een van zijn zakenreizen moest hij voor lan-
gere tijd naar Australie toe. In het vliegtuig was zijn medepas-
sagier die naast hem zat een bekende evangelist, Billy Graham. 
Na 6 weken in Australie te zijn geweest keerde hij terug naar 
Nederland en het geval wil dat hij in het vliegtuig weer naast 
Billy Graham terecht kwam. Bij de eerste kennismaking had de 
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evangelist al uitgebreid gesproken over het evangelie en de levens-
veranderende invloed die daarvan uitging. Toen hij op zijn 
terugreis weer in contact kwam met deze man omdat hij weer naast 
hem zat, was het eerste wat Billy Graham tegen hem zei; “Dit is ge-
en toeval, maar God zoekt jou”. Deze zakenman is radicaal tot ge-
loof gekomen en zijn leven is totaal veranderd. Al zijn rijkdom en 
tijd kwamen nu in dienst van Christus, wat hem grote vreugde 
bracht. 

Dit is natuurlijk een heel speciaal verhaal, maar toch kunnen we 
zeggen: God is in Christus op zoek naar iedereen die Hem nog niet 
kent. Want Hij wil niet dat een verloren gaat maar dat allen tot ge-
loof komen, (2 Petrus 3:9). In dat licht mag ook Johan bezig zijn in 
Luxemburg met als enig doel, de redding van zondaars en bovenal 
dat Christus daardoor geeerd zal worden. 

Niet alleen Johan is hiermee bezig maar ook wij allen mogen door 
gebed en door betrokkenheid op wat voor manier dan ook medear-
beiders zijn met Johan. Want ons gebed en ondersteuning heeft ook 
hij hard nodig. En wat is het ook fijn voor hem om af en toe bemoe-
digd te worden door bijvoorbeeld een telefoontje of kaart. 

Vanuit mijzelf gesproken kan ik zeggen dat ik het een grote vreug-
de vind om zo betrokken te zijn bij dit mooie werk in Luxemburg 
en ook fijn dat we op u kunnen rekenen. 

In Christus verbonden, 

Arie de Jong 

... 
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Bouwstenen 
“Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons 
is, wie zal tegen ons zijn?” Rom. 8:31 

De Here is ons genadig, en dat mer-
ken we steeds weer opnieuw. Ikzelf, 
maar ook de anderen van ons gro-
epje, verbazen ons steeds weer over 
Gods goedheid, en dat Hij ons ziet 
en onze gebeden verhoort! 

Binnenkort wordt de strateninde-
ling van de gemeente Wincrange 
waar ik woon veranderd. Waar er 
eerst alleen huisnummers waren 
komen er nu straatnamen. Voor 
mijn adres was er al wel een straatnaam, en die blijft hetezelfde, 
maar het huisnummer zal veranderen. Zo gauw deze verand-
ering wordt doorgevoerd, zullen we u hierover zo spoedig mo-
gelijk berichten. Maar het is dus niet zo dat ik ga verhuizen: de-
ze wonig bevalt mij prima! 

De laatste tijd heb ik al een paar keer gevraagd om een paar 
aanpassingen in mijn huis uit te voeren. De wasmachine moet 
naar boven, omdat het traplopen met de was van en naar de 
kelder steeds moeilijker voor mij wordt. We zijn hiervoor 
blijven bidden, en nu is er eindelijk een concrete afspraak. Daar 
ben ik heel blij mee! Een ander punt is een traplift, die nodig is 
omdat de wekelijkse boodschappen me soms ook wat te zwaar 
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worden. Wilt u bidden dat deze er binnenkort kan komen? 

Met mijn gezondheid gaat het goed. Ik vond een natuurlijk middel 
tegen mijn rugpijn, en dit werkt heel goed! De Heer zorgt ook op 
deze manier voor mij, en beantwoordt ons gebed! 

De giftenstroom is de laatste tijd alleen maar toegenomen, waar-
voor we u en de Here zeer dankbaar zijn! Er komt nu meer ruimte 
voor evangelisatieactiviteiten. We zouden de Bijbeltentoonstelling 
opnieuw in onze regio kunnen organiseren, of nog een keer een 
gospelkoor uit kunnen nodigen. Wilt u meebidden dat we dit op 
een goede manier in kunnen vullen? 

Dan is er nog de nieuwe Privacywet, die onlangs in europees ver-
band is aangenomen. Hierdoor is het vanaf nu nodig om toestem-
ming aan ons te vragen voor het gebruik en de publicatie van gege-
vens die betrekking hebben op de Stichting de Sterke Toren. In de 
praktijk gaat dit vooral om onze website. Dus als u iets daarvan o-
penbaar wilt maken, op internet of op papier, vraagt u dit dan eerst 
aan ons. 

Op de achtergrond blijven er een paar dingen belangrijk. De Zuhör-
telefoon wordt steeds vaker gebeld, maar het gebeurt zelden dat er 
iemand contact met mij opneemt. Daarom is het juist belangrijk 
om hiervoor te blijven bidden, dat mensen op deze manier de Here 
gaan zoeken, en een stap in het geloof durven te zetten. 

Blijft u ook bidden voor onze twee zusters, die de laatste tijd wat op 
een afstand blijven, dat ze de weg naar ons groepje nog weer terug-
vinden. 

... 
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... 
Onze broeder in het zuiden heeft het moeilijk; bidt u ook voor 
hem a.u.b. 

Met Peter gaat het goed: hij heeft plezier in zijn werk, al is het 
soms wat vermoeiend. Bij dit werk horen ook taalcursussen 
Frans en Luxemburgs, en bovendien kan hij binnen werktijd 
naar banenmarkten, die een paar keer per jaar georganiseerd 
worden. Daaruit is een contact met de luxemburgse weerdienst 
voortgekomen, en vanwege de zware buien die onlangs in het 
Mullertal gevallen zijn, heeft hij als weerman contact opgeno-
men met een hotel dat volledig overstroomd werd. Bidt u voor 
hem, dat dit contact nog verder kan gaan en tot een baan in zijn 
vakgebied mag leiden. Dat dan natuurlijk onder de leiding van 
de Here. 

In Hem verbonden, 

Johan Koopman 
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1 jul Wincrange 10 u   

8 jul Gerolstein (D) 10:30 u Wardin 17 u 

15 jul Wincrange 10 u   

22 jul Venray 10 u Wardin 17 u 

29 jul Valkenburg 10 u Wardin 17 u 

5 aug Wincrange 10 u   

12 aug Valkenburg 10 u Wardin 17 u 

19 aug Wincrange 10 u   

26 aug Geleen 10 u Wardin 17 u 

2 sep Wincrange 10 u   

9 sep Oudewater 10 u Bodegraven 18:30 u 

16 sep Wincrange 10 u   

23 sep Weert 10 u Wardin 17 u 

30 sep Uithoorn 10 u Wardin 17 u 

7 okt Wincrange 10 u   

Preekbeurten Johan 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording maart t/m mei 2018: 

Maart 2018: € 2081,03 

IK 50; HGS 50; LB 30; HS 75; RK 30; TV 15; HL 50; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; 
BS 50; VI 750; JA 10; JB 100; IK 50; PV 25; StBG 171; BGV 125; SV 25; JJ 16;  
StEG 25; BvB 15; LdJ 40; AM 30; TH 25; BK 50; TdJ 25; JK 40; JH 50. 

April 2018: € 3034,03 

JvD 35; KS 30; LB 30; HS 75; HGS 50; RK 30; TV 15; HL 50; CdU 25; VI 750; VadG 
100; MT 34,03; BS 50; JA 10; ED 15; StBD 59; StBD 59; KM 80; PV 25; JB 100; 
StBG 171; StEG 25; SV 25; JvD 35; BGV 125; JJ 16; BvB 15; LdJ 40; AM 30; 
ECGU 225; ECGU 270; TH 25; ECGU 240; BK 50; MVA 5; TdJ 25; JK 40; JH 50. 

Mei 2018: € 2597,03 

JvD 35; IK 50; IB 45; VI 750; LB 30; HS 75; RK 30; HGS 50; TV 15; HL 50; CdU 25; 
VadG 100; MT 34,03; BS 50; JA 10; AS 25; StBD 59; IK 50; PV 25; JB 100;  
NLW 171; SV 25; BGV 125; StEG 25; JJ 16; BvB 15; ECGU 270; LdJ 40; VC 112;  
TH 25; BK 50; TdJ 25; JK 40; JH 50. 

Alle gevers zoals steeds onze hartelijke dank! Het is bemoedigend om te zien 
dat zovelen ons steunen! 
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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: Arie de Jong, email: ariejeannette@gmail.com 
Secretaris: Peter Reijnders, Rue du Moulin 13, L-9539 Wiltz 
 Tel: 00352-26950327 
Penningmeesters: Peter Reijnders (zie secretaris) 
 Nathalie Peters, email: natsiren@yahoo.com 

Zendeling: Johan Koopman 
 Haaptstrooss 78A, L-9780 Wincrange 
 Tel: 00352-26957478 
 email: johan.jkoopman@gmail.com 
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 aftrek-
bare bedrag, zodat dit gunstiger is. Dit kan eenvoudig aangevraagd 
worden bij de belastingdienst, zonder tussenkomst van een nota-
ris. Indien u hierbij hulp nodig hebt, neemt u dan contact op met de 
penningmeester. Zie verder het artikel hierover in Rzb 126. 

Testamentaire beschikking: 
“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de stichting De Sterke Toren, ge-
vestigd te Wiltz (L), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder num-
mer 41078091, een bedrag van € ................, hetgeen drie maanden na mijn 
overlijden dient te worden afgegeven”. 

Colofon - Giften - ANBI 


