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Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u 

(1 Petr.5:7) 

 

In Nederland is een bekend 

gezegde dat twee dingen zeker 

zijn; belasting betalen en het 

sterven. Ik zou hier graag een 

derde grotere zekerheid aan willen toevoegen; en dat is 

dat God Zijn Woord altijd gestand doet. Zelfs als hemel 

en aarde zullen voorbij gaan zullen Zijn woorden 

geenszins voorbij gaan. Hierin ligt een zeer sterke troost 

waaruit we elke dag kunnen putten. Helaas zien we om 

ons heen dat dat Woord steeds minder gelezen en door 

de wereld ernstig aangevallen wordt. Als we het Woord 

dagelijks lezen en ook toepassen in ons leven geeft dat 

richting in wat we doen en een troost en een rust op 

onze weg. Als we onze rust zoeken in materiële en 

aardse zaken of in onszelf zal dat vroeg of laat uitlopen 

Voorwoord van de Voorzitter 
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op een debacle. Een lied zegt; “Mijn leven is een 

pelgrimstand en ik reis naar het lang beloofde land”. Op 

weg naar dat land geeft de Heer ons toch enige 

verantwoordelijkheden en dat is om ook anderen uit te 

nodigen om met ons mee te gaan naar dat mooie land. 

Johan mag dit doen in Luxemburg en u en ik willen hem 

daar heel graag bij steunen.  

We zijn dankbaar dat zijn recente gezondheidspro-

blemen weer goed zijn opgelost en dat hij nu weer actief 

en strijdbaar kan zijn in zijn bediening. We mogen zien 

en ervaren dat u zeer betrokken bent bij deze bediening, 

nogmaals dank daarvoor. We hopen dat u ook voor het 

komende jaar met ons mee wilt strijden om ook in 

Luxemburg te getuigen van onze Heiland en Heer. Deze 

bediening mogen we ervaren als een lichte last en 

tegelijkertijd een grote vreugde. 

En we weten dat voor de wereld het sterven een 

zekerheid is maar voor de gelovige begint het dan pas. 

Een poort naar de eeuwige heerlijkheid waarbij geloven 

aanschouwen wordt. In die zekerheid leven wij elke dag 

en zien uit naar het moment dat we onze Heiland zullen 

zien. Ja Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! 

We wensen u prettige feestdagen. 

 

Verbonden in Zijn dienst, 

Arie de Jong 

... 
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Bouwstenen 

Een KIND is ons geboren, een Zoon is ons 

gegeven, en de Heerschappij rust op Zijn 

schouders! (Jes.9:5) 

 

Aan het begin van deze brief wil ik u gezegen-

de Feestdagen toewensen. 

 

Na een periode van drie weken in het ziekenhuis te hebben gele-

gen, ben ik weer begonnen aan mijn dienst en ben ik weer dank-

baar voor Zijn dienst!  

 

Ik had bacterien in mijn rechterbeen, en kon er daardoor niet 

meer op staan. Na 16 infusen antibiotica ben ik weer op de been. 

Daarom ben ik dankbaar dat er antibiotica bestaan. 

 

Gebed gevraagd voor: 

 

Voor onze zuster die genezen verklaard was; ze heeft nu last van 

een verwaarloosde griep. Bidt u voor haar herstel. 

 

Voor een zuster die in grote moeilijkheden terecht gekomen is 

vragen we uw speciaal gebed. Helaas kunnen we hier geen de-

tails noemen. 

 

Voor Nathalie, dat haar gezondheid mag verbeteren. Haar werk 
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geeft steeds meer overbelasting in haar leven. Bidt u daarom 

voor ander werk. En voor haar zoon van 10 jaar, die staat voor 

een schoolkeuze. Bidt u ook voor de uitwerking van een nieuwe 

CD van Nathalie en haar groep. 

 

Voor onze broeder in het zuiden, die het nog steeds heel moeilijk 

heeft met de verwerking van de dood van zijn moeder. 

 

Voor de verdeling van de Goede Zaadkalenders, die we rondge-

bracht hebben; dat de mensen deze werkelijk gebruiken. Bidt u 

ook voor de Zuhörtelefoon, die nu weer goed werkt. Dat er hier-

door contacten gelegd kunnen worden. 

 

Bidt u ook voor onze samenkomsten; ons groepje is maar klein. 

Ook voor de feestdagen, dat het voor een ieder tot zegen mag 

zijn. We hebben een speciale kerstsamenkomst gepland, waar 

iedereen zijn eigen inbreng heeft. 

 

Voor wijsheid in de pastorale gesprekken met de mensen buiten 

onze groep. 

 

Voor Peter en zijn rugproblemen, dat het spoedig verder mag 

genezen. Peter heeft mij overeind gehesen nadat ik niet meer op 

mijn benen kon staan, maar daarbij heeft hij zijn onderrug en zijn 

spieren geforceerd. Dit leek eerst niet zo erg, maar zijn herstel 

... 
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... 

duurt heel lang, en uiteindelijk bleek er toch een klein breukje te 

zitten. 

 

Bidt u ook voor het zendingswerk in Hongarije, Roemenie en 

Schaan in Liechtenstein. Dat zijn projecten die we als gemeente 

ondersteunen. Bid voor de zegen van de Here op deze projecten. 

 

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 dec   Wincrange 17 u 

5 jan Wincrange 10 u   

12 jan   Wincrange 17 u 

19 jan Wincrange 10 u   

26 jan Gerolstein (D) 10:30 u Wincrange 17 u 

2 feb Wincrange 10 u   

9 feb Geleen 10 u Wincrange 17 u 

16 feb Wincrange 10 u   

23 feb Valkenburg 10 u Wincrange 17 u 

1 mrt Wincrange 10 u   

8 mrt Venray 10 u Wincrange 17 u 

15 mrt Wincrange 10 u   

22 mrt Gerolstein (D) 10:30 u Wincrange 17 u 

29 mrt Tongeren (B) 10 u Wincrange 17 u 

5 apr Wincrange 10 u   

12 apr Valkenburg 10 u Wincrange 17 u 

Preekbeurten Johan 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording september t/m november 2019: 

 

September 2019: € 1223 

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

StBD 118; BS 50; MT 35; TS 50; NLW 50; JB 100; PV 25; BGV 125; SV 25; 

StEG 25; LdJ 40; BvB 15; TH 25; BK 50; TdJ 25; JK 40; JH 50. 

 

Oktober 2019: € 1825 

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

50; CdU 25; ED 20; LA 300; PV 25; NLW 50; JB 100; BGV 125; SV 25; StEG 

25; BvB 15; LdJ 40; ECGU 210; TH 25; ECGU 240; BK 50; MVA 5; TdJ 25; 

JK 40; JH 50. 

 

November 2019: € 2597 

JvS 25; LB 30; HS 75; HGS 50; VI 1000; RK 30; KM 500; StBD 177; TV 15; 

HL 25; BS 50; CdU 25; PV 25; NLW 50; JB 100; BGV 125; SV 25; StEG 25; 

BvB 15; LdJ 40; TH 25; BK 50; TdJ 25; JH 50; JK 40. 

 

Alle gevers zoals steeds onze hartelijke dank! Dank u voor uw trouw in 
het ondersteunen van Johan en zijn werk, ook in uw gebeden. 
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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”. 


