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Bestemming giften
Uw giften zijn Nederland aftrekbaar
volgens de ANBI wet..

Bevat o.a.:
Bouwstenen Luxemburg
(nieuwsbrief Johan Koopman)
Verschijnt regelmatig ter ondersteuning van gemeentestichtend- en
vormend werk in Noord-Luxemburg en
Zuid-Nederland.
Correspondentieadres
p/a Rue de la Chapelle 17
L-9513 Wiltz, Luxemburg
Telefoon: 00352 2695 0327
Mobiel: 00352 621 340 209
E-mail: sterketoren@gmail.com
Websites:
www.desterketoren.nl
www.hoffnungfirjiddereen.lu
Het bestuur
Voorzitter:
Dick Vegter
Heide 4
6088 PD Roggel
Telefoon: 0475-495676
Mobiel: 06-23733411
Secretaris/penningmeester:
Peter Reijnders
Zie correspondentieadres
Druk:
Werkcentrum Aalsmeer
Zwarteweg 98, Aalsmeer
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Periodieke schenking
In de nieuwe wetgeving is bij het
vastleggen van een periodieke
schenking geen tussenkomst van
een notaris meer nodig.
Bankrelatie Nederland
ING: NL 26 INGB 0002009586
t.n.v. st. De Sterke Toren
Heide 4, 6088 PD Roggel
Bankrelatie België
Nr. BE50 000334302618
tnv. Koopman Johannes
ovv. Johan Sterke Toren
L-9780 Wëntger (Wincrange)
Telefoon JK: 00352-26957478
Testamentische beschikking
“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de stichting ‘De Sterke Toren’ gevestigd te Roggel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken te Maastricht e.o. onder nummer: 41078019 een bedrag
van €…………….. hetgeen drie
maanden na mijn overlijden dient te
worden afgegeven.

VAN DE VOORZITTER.
“Want Ik weet, welke gedachten ik over U koester, luidt het Woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om U een hoopvolle toekomst te geven”.
(Jeremia 29: 11; NBG51).
De afgelopen periode kreeg ik verschillende malen een blijde Johan aan de
telefoon! Eénmaal riep hij zelfs uit: “Ik ben van de Goed-Nieuws-show!”. In
de rondzendbrief kunt U lezen waarom hij (en wij) zo optimistisch naar de
toekomst kijken.
De gemeente Hoffnung fir Jiddereen groeit. Niet alleen in kwaliteit (de gemeente neemt steeds meer eigen initiatieven), maar ook in kwantiteit. Liefst
drie nieuwe leden in de afgelopen weken; een jong echtpaar en een vrouw,
die jarenlang bij de Jehova’s getuigen heeft gezeten. Zij ervaart het evangelie,
zoals dat in deze gemeente wordt verkondigd als een enorme bevrijding!
(Gal. 5:1: “Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn heeft Christus ons vrijgemaakt”).
Wat een geweldige zegen! Hier doen wij allen het voor (U als vrienden, wij
als bestuur en Johan als zendeling). Onze gebeden, inspanningen, hulp en giften worden door de Here gebruikt om mensen het eeuwige leven te schenken! Grandioos! Betere besteding en investering van onze middelen is er
niet!
Financieel gaat het nog steeds niet echt lekker! Maar de ANBI komt ons te
hulp. Er is een regeling opgesteld, waarbij U de giften aan de Sterke Toren
volledig kunt aftrekken van de belasting en daar dus een groot deel van terug ontvangt. Bovendien is er voor het vastleggen van een periodieke schenking geen gang naar de notaris meer nodig. Zie achterin deze rondzendbrief.
God zegene U voor Uw verstrekte hulp en uw gebeden!

In Christus verbonden,

Dick Vegter.
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BOUWSTENEN
“Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid
in alle eeuwigheid. Amen”( Filippenzen 4 19,20)
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Nieuwe leden:
Een echtpaar dat tot nu toe af en toe de samenkomsten bezocht heeft zich
nu definitief bij ons gevoegd. Zij vormen een welkome en zeer nuttige aanvulling op ons groepje, om te beginnen al via het kinderwerk.
Daarnaast is een vrouw, die jarenlang bij de Jehova’s Getuigen heeft gezeten, bevrijd uit die gevangenis door de Here. Zij voelt zich nu werkelijk vrij in
Christus. Prijs de Heer!
Geestelijke opbouw van de gemeente:
De gemeenteleden tonen steeds meer eigen initiatieven, zoals evangelisatie,
inrichten van de zaal, acties en andere werkzaamheden.
Ook zal op verzoek van de leden zelf het aantal diensten worden vermeerderd. Zoals U weet kwamen we eenmaal per 2 weken bij elkaar. Dat zal nu
toegroeien naar elke zondag. Hetgeen tevens inhoudt, dat tijdens mijn
spreekbeurten elders er oplossingen gezocht moeten worden! Dat is een
luxeprobleem, waar ik erg blij mee ben!
Evangelisatie:
In verschillende contactgroepen met andere gemeenten merken we keer op
keer, dat er in de ruime omgeving van alles in gunstige zin gebeurt. De Here
is aan het werk in Luxemburg! Natuurlijk worden we hierdoor buitengewoon
bemoedigd. Het blijft echter een gebedspunt, dat deze gunstige ontwikkelingen niet stilvallen, maar door blijven gaan.
Ook de “Zuhörtelefoon”wordt in toenemende mate beluisterd. Bidt, dat dit
nog verder gaat en dat sommigen werkelijk contact zullen opnemen.
We hebben ieder in onze eigen omgeving enkele tientallen Goede Zaad kalenders verspreid. Een grote oogst mogen we nauwelijks op korte termijn
verwachten; het duurt altijd even voordat het zaad opkomt. Ook dit blijft een
gebedspunt op lange termijn.

Bij de ontwikkeling van de Luxemburgse website blijkt al een paar keer dat schijnbaar eenvoudige zaken toch wat meer voeten in de aarde hebben. Bid dat deze site
binnenkort weer online kan komen, en dat er ook in Luxemburg bekendheid aan gegeven zal worden. Het doel is om de site veel meer tot evangelisatiemiddel te maken dan tot nu toe het geval was.
Contact(en):
Peter kwam door het verschuiven van zijn agenda tijdens een korte reis naar Nederland een NL echtpaar tegen uit Troisvierges. Dit was een wonderlijke leiding van de
Here! Zij kennen de Here nog niet; bid dat ze het belang hiervan mogen leren inzien.
Gebedspunten:
Een gemeentelid heeft een operatie ondergaan aan haar knie, met een positief gevolg: ze heeft geen pijn meer! Bid om verdere genezing.
Bij haar drugsverslaafde zoon gaat het op en af. Bid om een doorbraak in zijn leven,
dat hij het mag overgeven aan de Here.
Via een van onze nieuwe gemeenteleden horen we dat er in het zuiden van Luxemburg regelmatig interkerkelijke vrouwendagen worden georganiseerd. Bid voor de
verdere ontwikkeling hiervan.
Omdat er zoveel te melden is, en om niet in herhaling te vallen, willen we graag verwijzen naar de Bouwstenen in de vorige Rondzendbrief: deze punten gelden nog allemaal!
Financiën:
De Here voorziet! Onverwachte uitgaven worden mogelijk gemaakt door onverwachte inkomsten. Onze dank gaat uit naar de gevers, en naar de Here. Het blijft een
wonder, dat ik nu al bijna 30 jaar dit werk mag doen dankzij de giften, die de Here via
u geeft!
Algemeen:
Peter heeft een school gevonden in Diekirch die veel doet aan weer en klimaat, zijn
vroegere studie. Bid om een goed contact. Het zou zelfs een opstap kunnen zijn
naar een betaalde baan.
Ik dank de Here, dat mijn gezondheid zo goed is de laatste tijd. Ik heb wat moeite
met het liggen in bed, maar de gemeenteleden hebben al toegezegd, dat zij gaan
zorgen voor een speciaal voor mij geschikte matras.
Ik wens U Gods zegen toe voor heel uw toekomst!
In Christus verbonden,

Johan Koopman.
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Van de secretaris
Zoals u in de andere rubrieken van deze rondzendbrief kunt lezen is er de laatste
tijd meer gebeurd dan we durfden hopen. Zo moest ik vlak voor het eind van het
jaar nog even met de trein op en neer naar Nederland. Vanwege mijn bezigheden
in Luxemburg had ik dit een dag uitgesteld. Bij de eerste overstap stond de andere trein er al, zodat ik me moest haasten om aan de andere kant van het spoor te
komen. Hierbij gleed ik uit op de trap. Er leek weinig aan de hand te zijn, maar in
Troisvierges besloot ik om geen 20 minuten te gaan zitten, maar heen en weer te
gaan lopen op het perron, om mijn spieren niet vast te doen slaan. Op die manier
hoorde ik een al wat ouder echtpaar dat het perron opkwam Nederlands spreken. Dus heb ik ze aangesproken, en zij gingen ook naar Nederland, via dezelfde
route als ik! Tijdens de treinreis hebben we gegevens uitgewisseld, zodat ik er nu
op wonderlijke wijze een contact bij heb. Dit was duidelijk door de Here zo geleid! Het bleek al snel dat we de interesse in het weer en in de natuur delen, wat
heel goed is voor het aanhouden van het contact. De Here doet dingen die we
niet kunnen bedenken, wat ook ergens in een lied staat: Langs wegen die geen
mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Het blijft wonderlijk om dat keer
op keer zelf te mogen ervaren.
Verder ziet u in de Bouwstenen iets staan over de school in Diekirch. Dit contact staat nog aan het begin, zodat ik daar de volgende keer verder over hoop te
berichten.
Natuurlijk gaat niet alles in een keer goed! Dit merken we ook bij het verbeteren
van de websites. Vandaar dat ik wil eindigen met het bekende eerste vers van
Psalm 121: Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Het
antwoord op deze vraag staat in het vervolg van deze psalm.
In de Here verbonden,
Peter Reijnders

Overzicht preekbeurten Johan:
15 februari

Derenbach

22 februari

------------

1 maart
15 maart
29 maart

Derenbach
8 maart
Uithoorn
Derenbach
22 maart
Eupen (B)
Oudewater Bodegraven (18:30 uur)

5 april
-----------12 april
Weert
19 april
Derenbach
26 april
Geleen
Daarna staan de zondagen 24 en 31 mei nog open. Deze kunnen eventueel nog
ingevuld worden.
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GIFTENVERANTWOORDING.
November 2014: totaal € 1979,03
BN 250; JV 10; HS 75; HS 25; RK 30; HL 50; AB 50; CdU 25; VadG 100; S 50; MT 34,03; SB 59; VadG 100; JL
25; SB 150; FB 15; ED 15; AdK 20; SV 25; StEG 25; JW 40; JJ 16; EGU 430 LvdW 15; LdJ 40; AM 30; TH 25;
BK 50; JK 40; EGU 160.

December 2014: totaal € 3569,03

StBD 59; HS 25; ES 25; JvD 25; RK 30; HS 75 AM 75 DV 50; AS 50; JB 500; JV 10; KM 400; PdJ 500; HL 50;
AB 50; JJ 50; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; S 50; RF 100; DV 25; JM 50; ED 25; AdV 20; JL 25; StB 150; FB
15; JW 40; JJ 16; SV 25; StE 25; JvD 25; EGU 410; LvdW 15; BvB 30; LdJ 40; AM 30; BK 200; TH 25; BvB 30;
BK 50; JK 40.

Januari 2015: totaal € 1254,03

HS 75; HS 25; RK 30; AV 10; SL 50; KS 25; StBD 59; CdU 25; VadG 100; S 50; MT 34,03; JL 25; FB 15; SBG
150; JW 40; StEG 25; SV 25; JJ 16; BB 30; LW 15; LdJ 40; AM 30; TH 25; EGU 240; BK 50; MV 5; JK 40;.

We willen U allen hartelijk bedanken voor uw financiële steun!

Toelichting Periodieke Schenking.
Een fiscaal zeer voordelige manier van geven is via een periodieke schenking.
Alle bedragen zijn, zonder drempel, aftrekbaar.
Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger om de Stichting structureel te steunen met
een periodieke schenking. Tussenkomst van een notaris en het overleggen van uw
legitimatiebewijs is als gevolg van deze nieuwe wetgeving niet langer nodig. Een door
u en ons ondertekende overeenkomst is voldoende.
Hoe werkt het?
• U schenkt jaarlijks -dat mag natuurlijk ook in termijnen- een vast bedrag aan de
Stichting.
• U geeft voor minimaal 5 jaar achter elkaar. Deze verplichting vervalt bij overlijden.
• De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.
• Wij adviseren u voor verdere toelichting contact op te nemen met onze penningmeester. U ontvangt van ons de overeenkomsten, die u tekent en retourneert.
• U ontvangt van ons het “exemplaar voor de schenker” weer getekend retour. Wij
zullen de overeenkomst ondermeer van enkele codes voorzien die u later bij uw belastingaangifte moet invullen.
• Met deze akte heeft u het bewijs voor de belastingdienst dat uw giften volledig aftrekbaar zijn. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie omdat de Belastingdienst u hiernaar kan vragen.
Voor alle gedetailleerde informatie en een eigen formulier van de Belastingdienst
kunt u ook terecht bij de Belastingdienst: www.belastingdienst.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)

