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Filippenzen 1:3,5 “Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik aan u 
denk…”.”wegens uw gemeenschap 
aan het evangelie, van de eerste 
dag af tot nu toe….” 

We zijn inmiddels eind maart en 
van alle kanten is het duidelijk; de 
lente is in aantocht. Ieder jaar 
komt dit proces van afsterven in de winter en opstaan in het 
voorjaar terug als een illustratie waartoe de mens bestemd is. 
Slechts hij of zij die gestorven en opgestaan is met de Here Jezus 
Christus, voor hen zal eens het grote Voorjaar beginnen. Als we 
de wereld zien zoals hij nu is dan mag het duidelijk zijn dat het 
einde nadert. De rebellie tegen God en het vervangen van het 
schepsel i.p.v. de Schepper is tot het hoogste goed verheven 
(Romeinen 1:23). Je hoeft maar een talkshow of politici te horen, 
het gaat maar over een ding, het klimaat. Ook veel christenen 

Voorwoord van de Voorzitter 
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laten zich meeslepen door de waan van de dag. Alsof zij niet 
weten dat de Schepper garant staat voor Zijn Schepping en die 
zal behouden tot op de dag dat Zijn oordelen deze aarde zullen 
treffen. En als we om ons heen zien dan lijkt die dag wel heel 
snel dichterbij te komen. Onze hoop is dat we Hem tegemoet 
zullen gaan in de lucht en voor altijd bij de Heer zullen zijn. 
Paulus noemt in Filippenzen 1:23 dat hij “van twee dingen 
gedrongen wordt, hebbende begeerte om ontbonden te worden 
en met Christus te zijn want dit is zeer verre het beste”. 
“Anderszijds nog in het vlees te blijven is nodiger om 
uwentwille”, zegt hij.  Wanneer zijn bediening tot voleinding 
komt, ligt in Gods hand en niet in de zijne. Voor ons mag dit ook 
gelden. Dat we ons ter beschikking stellen aan de Here zelf, 
want Hij werkt het willen en het werken in ons. Als wij ons 
voeden met het Woord van God zal dit zeker een realiteit in ons 
leven zijn. En dan zullen we komen tot de vervulling van ons 
leven op onze eigen plaats en in onze eigen situatie. 

Graag wil ik u bedanken voor uw inzet voor het zendingswerk 
wat Johan mag doen hier in Luxemburg. Wij bemerken een 
grote betrokkenheid op allerlei gebied en zijn hier zeer door 
bemoedigd. Laten we in dit spoor blijven en met elkaar dit werk 
dragen.  

 

Verbonden in Zijn dienst, 

Arie de Jong 

... 
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Bouwstenen 
“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn 
alle dingen” ,  Rom.11:36 

 

Mijn hart is vol dankbaarheid, voor wat de 
HEER mogelijk maakt! Dankbaar dat we de 
CD van Nathalie samen met haar uitgeven 
kunnen, om via deze CD het Evangelie te 

kunnen doorgeven. Vrijdag 05.04.2019 is de presentatieavond. 
Niet alle leden van de groep zijn christen, maar wel de 
drummer. Bid u dat ook hij een getuigenis kan geven. 

Omdat de uitgave van deze CD op stapel staat, geeft dit veel 
geestelijke strijd in ons groepje. Bid daarom ook voor ons a.u.b. 

Nathalie heeft kort geleden een nieuwe collega gekregen. Dit 
was een gebedsverhoring, omdat he werk haar te zwaar werd, 
en de taken zo beter verdeeld kunnen worden. Maar daarbij 
bleek bovendien dat deze vrouw ook christen is! Zo heeft de 
Heer een gebed van jaren terug alsnog verhoord! Bidt u ook 
voor deze vrouw. 

Bid dat de pastorale gesprekken die ik heb door de Heer 
gebruikt mogen worden en tot zegen mogen zijn. Ook de Goede 
Zaad kalenders die we zoals ieder jaar verspreid hebben onder 
verschillende contacten. Sommigen ontvangen de kalender al 
vele jaren. Bid dat men een keuze voor de Heer mag maken., of 
dat men vraagt om bijbelstudie. Bid ook dat de Zuhörtelefon tot 
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nieuwe contacten mag leiden. 

Bid voor de collega’s van Peter, dat zij belangstelling krijgen 
voor het geloof in de Heer Jezus. Een collega is onlangs 
geopereerd. Bidt u voor zijn herstel. Bidt u ook dat de 
sollicitaties van Peter mogen leiden naar een nieuwe baan. Het 
werk dat hij nu heeft loopt eind juli af, omdat het een project is 
waar iedereen maximaal twee jaar kan werken. 

Twee maanden geleden hebben we een brief verstuurd, met 
daarin de verandering van mijn huisnummer. Dit wil ik hier 
nog een keer noemen: ik ben niet verhuisd, maar doordat alle 
straten een naam hebben gekregen is mijn adres veranderd in 
Haaptstrooss 63-1. Gebruikt u dus niet meer het oude 
huisnummer 78A. 

Tenslotte wil ik u  een goede Paastijd wensen, waarin we eens te 
meer kunnen herdenken wat de Here Jezus voor ons gedaan 
heeft op het kruis van Golgotha! Het blijft mijn gebed dat we 
dat ook in Luxemburg kunnen laten zien! 

 

In Hem verbonden, 

Johan Koopman 

... 
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... 

En de hoop van de 

hele wereld zal op 

Hem  

gevestigd zijn.  

Matth. 12:21 

Comité van aanbeveling 
 
De volgende gemeentes steunen het werk van Johan Koopman: 
 
Evangelische Baptistengemeente Valkenburg a/d 
Geul  www.ebgvalkenburg.nl  
Dabar Gemeente Oudewater    
www.bijbelgemeentedabar.nl 
Nieuw Leven Gemeente Weert 
https://nieuwlevenweert.nl  
Bijbelgemeente Venray    
www.bijbelgemeentevenray.nl 
Evangelische Christengemeenschap Uithoorn    
www.ecguithoorn.nl 
Evangelische Gemeente Geleen    
www.evangelischegemeentegeleen.nl 
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31 mrt   Wincrange 17 u 

7 apr Wincrange 10 u   

14 apr Valkenburg 10 u Wincrange 17 u 

21 apr Wincrange 10 u   

28 apr Oudewater 10 u Wincrange 17 u 

5 mei Wincrange 10u   

12 mei   Wincrange 17 u 

19 mei Wincrange 10 u   

26 mei Gerolstein  10:30 u Wincrange 17 u 

2 jun Wincrange 10 u   

9 jun Valkenburg 10 u Wincrange 17 u 

16 jun Wincrange 10 u   

23 jun Venray 10 u Wincrange 17 u 

30 jun   Wincrange 17 u 

7 jul Wincrange 10 u   

14 jul Geleen 10 u Wincrange 17 u 

Preekbeurten Johan 



7 

Van de penningmeester 

Giftenverantwoording december 2018 t/m februari 2019: 
 

December 2018: € 2212,03 
IK 50; JvS 25; JvD 40; LB 30; HS 75; RK 30; TV 15; PB 500; HL 25; TS 50; MD 75; CdU 
25; VadG 100; StBD 59; MT 34,03; BS 50; JA 10; ED 17; JB 100; NLW 171; PV 25; BGV 
125; SV 25; JJ 16; StEG 25; JH 100; BvB 15; ECGU 170; JdJ 40; TH 25; BK 50; TdJ 25; JK 
40; JH 50. 

 

Januari 2019: € 2730,03 
JvD 45; JvS 25; IK 50; VI 1000; LB 30; KS 30; HGS 50; HS 75; RK 30; TV 15; HL 25; 
VadG 100; CdU 25; BS 50; MT 34,03; JA 10; StBD 59; HGS 50; NLW 171; PV 25; JB 
100; JJ 16; BGV 125; SV 25; StEG 25; BvB 15; LdJ 40; TH 25; ECGU 240; BK 50; MVA 
5; TdJ 25; JH 50; JK 40; ECGU 50. 

 

Februari 2019: € 1900,03 
JvS 25; JvD 45; LB 30; HS 75; HGS 50; RK 30; KB 500; TV 15; HL 25; CdU 25; VadG 
100; MT 34,03; BS 50; JA 10; StBD 59; TS 50; ED 15; JB 100; NLW 171; PV 25; JJ 16; 
BGV 125; SV 25; StEG 25; BvB 15; LdJ 40; TH 25; BK 50; AS 30; TdJ 25; JK 40; JH 50. 

 

We zijn u en de Here dankbaar dat u ons zo rijkelijk gesteund hebt 
in de afgelopen periode! Hierdoor worden nieuwe evangelisatie-
activiteiten mogelijk, en dat is waarvoor we in Luxemburg zijn. 
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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: 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 63-1, 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, 
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”. 


