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September/Oktober 2019 142 

Mattheüs 6:31 ‘Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen 

wij eten? of: Wat zullen wij drinken? 

of: Waarmee zullen wij ons kleden?’ 

 

Het is alweer tijd voor een 

nieuwsbrief en ongetwijfeld zult u 

net als ik ervaren dat er veel 

gebeuren kan in enkele maanden. We kunnen onze baan verliezen, 

we kunnen geliefden kwijtraken of wat ons pad ook maar kruist. De 

wereld waarin wij leven wordt gekenmerkt door vergankelijkheid. 

Alles is tijdelijk. Als we naar Gods Woord kijken en speciaal het 

Johannes evangelie dan vinden we daarin een grote belangrijke 

boodschap. In Jezus Christus vinden wij het Levende Brood, het 

Levende Water en zoals Johannes 11 zegt; Hij is de Opstanding en 

het Leven en dat is nou net de boodschap die wij nodig hebben. In 

Johannes 6 zegt de Heer tegen de schare die Hem gevolgd is na de 

wonderbare spijziging; “Gij zoekt Mij niet omdat gij tekenen gezien 

hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt”. 

Voorwoord van de Voorzitter 
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En dan zegt de Heer in vers 27: “werkt niet om de spijs die vergaat, 

maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon 

des mensen u geven zal want deze heeft God de Vader verzegeld”. 

Dus hier wordt duidelijk gezegd dat alleen de Here Jezus Christus dit 

leven kan geven. Want hiertoe heeft God de Vader Hem verzegeld. 

Welke aanleiding er ook is in ons leven om tot de Here Jezus te 

komen, ze zullen altijd moeten leiden tot het leven van het Nieuwe 

Leven wat Hij ons geeft. Die spijs wil Hij ons geven in Hemzelf opdat 

ook wij ons leven in Zijn dienst  mogen stellen. Want wie zijn leven 

geeft in de dienst van onze Heiland zal daar een rijke beloning voor 

ontvangen maar reeds nu een blijdschap die alle verstand te boven 

gaat. Willen we de Heer ontmoeten in ons dagelijks leven dan kost 

dat dikwijls wat, maar tegelijkertijd is het een bewijs van ons 

kostbare geloof in onze Heiland.”In welke gij u verheugt, nu een 

weinig tijd bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen opdat de 

beproeving van uw geloof, die veel kostbaarder is dan goud, 

hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde 

te zijn tot lof, eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus 

Christus”, 1 Petrus 1:6,7.  

 We zijn dankbaar dat we samen met u het mooie werk in 

Luxemburg kunnen ondersteunen in aandacht, in gebed en gaven. 

Totdat de Heer ons roept uit dit vergankelijke leven willen we 

werken om deze spijs die blijft tot in het eeuwige leven. 

 

Verbonden in Zijn dienst, 

Arie de Jong 

... 
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Bouwstenen 

‘Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een 

afkeer van het kwade en houd vast aan het 

goede.’  Romeinen 12:9  

 

Beste vrienden,   

 

In de zomermaanden is het erg rustig buiten 

de Bijbelstudies, preken en pastorale zorg! Vandaar dat u zult 

merken dat er weinig nieuws is. 

 

Ik hoop dat u een fijne vakantietijd hebt gehad, dat je eens tijd 

hebt voor de natuur, de familie en vrienden. En dat u de 

komende tijd er weer tegen kunt. 

 

Als huisgemeente zijn we begonnen zendingsprojekten te 

gaan ondersteunen! 

-  Gemeentestichtend werk in Schaan in Liechtenstein 

-  In Hongarije ook gemeentestichtend werk. 

-  En ook in Roemenie onder zigeuners 

 

Het werk in Hongarije en Roemenie wordt vanuit Nederland 

begeleid door onze voorzitter Arie en Jeanette DE JONG. Het is 

belangrijk dat we ook oog hebben voor ander werk buiten 

Luxemburg. 
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Onze broeder in het zuiden heeft onlangs zijn moeder 

verloren, en dit valt hem zwaar. Daarnaast moet hij opnieuw 

behandeld worden vanwege zijn steeds terugkerende 

gezondheidsproblemen. 

 

Onze zuster kreeg goed nieuws van de dokter: de 

behandelingen hebben goed geholpen, en zij is genezen! 

Alleen moet zij nog regelmatig terug voor nog een extra 

behandeling. 

 

Peter heeft nu wel een vaste baan, maar hij blijft toch 

proberen om meer op het niveau van zijn opleiding ander 

werk te vinden. 

 

We willen  volgend jaar weer een gospelkoor uitnodigen, en 

we zoeken nu een ander koor dan het Flanders  Gospel Choir, 

dat een paar keer bij ons heeft opgetreden. 

 

Dan onze luistertelefoon/Zuhörtelefon 

 

Tot voor kort waren er verschillende mensen die naar de 

telefonische boodschappen luisterden, maar het blijkt dat het 

antwoordapparaat al geruime tijd stuk was, zonder dat ik het 

merkte. Nu zijn er veel minder mensen die nog bellen. 

... 
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... 

We hebben inmiddels een nieuw antwoordapparaat, nu hopen 

dat er opnieuw mensen gaan luisteren. 

 

Dit is het nieuws dat ik nu voor u heb! 

Bidt u mee ook voor deze zaken? 

 

In Hem verbonden, 

Johan Koopman 

En de hoop van de hele 
wereld zal op Hem  

gevestigd zijn.  

Matth. 12:21 
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29 sep Gerolstein (D) 10:30 u Wincrange 17 u 

6 okt Wincrange 10 u   

13 okt Valkenburg 10 u Wincrange 17 u 

20 okt Wincrange 10 u   

27 okt Gerolstein (D) 10:30 u Wincrange 17 u 

3 nov Wincrange 10 u   

10 nov Geleen 10 u Wincrange 17 u 

17 nov Wincrange 10 u   

24 nov   Wincrange 17 u 

1 dec Wincrange 10 u   

8 dec Valkenburg 10 u Wincrange 17 u 

15 dec Wincrange 10 u   

22 dec Venray 10 u Wincrange  17 u 

25  dec Wincrange 10 u   

29 dec   Wincrange  17 u  

5 jan Nog niet ingevuld    

Preekbeurten Johan 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording juni t/m augustus 2019: 

 

Juni 2019: € 2343,03 

JvD 45; JvS 25; HGS 50; LB 30; JM 20; HS 75; RK 30; KM 500; TV 15; HL 

25; IB 54; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; BS 50; StBD 59; ED 25; PV 25; JB 

100; NLW 171; BGV 125; SV 25; StEG 25; LdJ 40; TH 25; BK 50; ECGU 

480; JK 40; JH 50; TdJ 25. 

 

Juli 2019: € 2624,03 

JvS 25; KS 30; LB 30; PVW 50; HS 75; RK 30; HGS 50; VI 1000; TV 15; HL 

25; CdU 25; VadG 100; BS 50; MT 34,03; StBD 59; PV 25; JB 100; NLW 

171; BGV 125; SV 25; StEG 25; CF 50; LdJ 40; BvB 15; TH 25; ECGU 240; 

BK 50; MVA 5; TdJ 25; JK 40; JH 50; BvB 15. 

 

Augustus 2019: € 1765,03 

JvS 25; LB 30; HS 75; RK 30; HGS 50; TV 15; HL 25; VadG 100; CdU 25; 

MT 34,03; BS 50; MD 21; JvD 40; WH 20; JB 100; PV 25; NLW 50; SV 25; 

BGV 125; StEG 25; BvB 15; LdJ 40; ECGU 580; TH 25; SvdW 50: BK 50; 

TdJ 25; JK 40; JH 50. 

 

Alle gevers zoals steeds onze hartelijke dank! Een speciaal woord van 
dank ook aan ieder die een eenmalige gift  gedaan heeft. 
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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 aftrekbare be-
drag, zodat dit gunstiger is. Dit kan eenvoudig aangevraagd worden bij 
de belastingdienst, zonder tussenkomst van een nota-ris. Indien u hier-
bij 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 Ko-
ophandel onder nummer 41078091, een bedrag van € ................, 
hetgeen drie maanden na mijn overlijden dient te worden afgege-
ven”. 


