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In deze gebedsbrief: 

 
 bestuurswisseling 

 een samenkomst met 14 

personen 

 verbeterde giftenregeling 
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Gebedsbrief met o.a. Bouwstenen 
(nieuwsbrief Johan Koopman). 
 
Websites:                                                                                                                 
www.desterketoren.nl                                                                                    
www.hoffnungfirjiddereen.lu  

 
Bestuur :                                                                                                                                           
Voorzitter :                                                                                                                                        
Isabelle Dijcks-Kremer,                                                                                                           
Bréimechterpad 7,                                                                                                                                        
L-9140 Bourscheid, Luxemburg                                                                                                               
Tel : 00352-26959081                                                                                                                             
email : isabellekr@gmx.net                                                                                 
Secretaris/penningmeester:                                                                                                              
Peter Reijnders,                                                                                                                                     
Rue de la Chapelle 17,                                                                                                                               
L-9513 Wiltz, Luxemburg                                                                                                               
Tel :00352-26950327                                                                                                                              
email : p.reijnders@mylife.lu                                                                                 
sterketoren@gmail.com                                                                                                                
Bestuurslid :                                                                                                                                                
John Dijcks,                                                                                                                                         
adres  en Tel: zie voorzitter                                                                                                                          

email :  johndijcks@gmail.com             

Zendeling :                                                                                                                                                
Johan Koopman                                                                                                                              
Haaptstrooss 78A,                                                                                                                                    
L-9780 Wincrange, Luxemburg                                                                                                           
Tel : 00352-26957478                                                                                                                             

email : johan.jkoopman@gmail.com 

Druk :                                                                                                                                       
Werkcentrum  Aalsmeer                                                                                                                

Zwarteweg 98, Aalsmeer 

Bestemming giften 
Uw giften zijn in Nederland aftrekbaar vol-
gens de ANBI wet.. 
 
Periodieke schenking 
In de nieuwe wetgeving is bij het vastleg-
gen van een periodieke schenking geen 
tussenkomst van een notaris meer nodig. 
 
Bankrelaties Nederland :                                                                                                     
NL26 INGB 0002 0095 86                                                                                                    
NL51 ABNA 0975 5852 90                                                                                                        
t.n.v. St. De Sterke Toren,  Heide 4, 6088 
PD Roggel 
 
Bankrelatie Belgie:                                                                                                                    
BE50 0003 3430 2618                                                                                                             
t.n.v. Koopman Johannes, o.v.v. Johan 
Sterke Toren, L-9780 Wincrange 
 
Aftrekbaarheid giften : 
Uw giften zijn in Nederland aftrekbaar vol-
gens de ANBI-wetgeving.  Als u dit voor 
vijf jaar vastlegt verdwijnt de drempel van 
het aftrekbare bedrag, zodat dit gunstiger 
is.  Dit kan eenvoudig aangevraagd wor-
den bij de belastingdienst, zonder tussen-
komst van een notaris.  Indien u hierbij 
hulp nodig hebt, neemt u dan contact op 
met de penningmeester (zie linker kolom).  
Zie verder het artikel hierover in Rzb 126. 
 
Testamentaire beschikking: 
“Ik legateer,  vrij van rechten en kosten, 
aan de stichting ‘De Sterke Toren geves-
tigd te Wiltz (L), ingeschreven bij de Ka-
mer van Koophandel onder nummer 
41078091, een bedrag van € ................, 
hetgeen drie maanden na mijn overlijden 
dient te worden afgegeven”.  
 

Colofon Giften 

http://www.desterketoren.nl
http://www.hoffnungfirjiddereen.lu
mailto:isabellekr@gmx.net
mailto:p.reijnders@mylife.lu
mailto:sterketoren@gmail.com
mailto:johndijcks@gmail.com
mailto:johan.jkoopman@gmail.com
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Van de (ex-)voorzitter. 

 

“En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van 

de overtredingen, naar de rijkdom Zijner genade!” 

 

De aanhef van dit stukje is “VAN DE (EX) VOORZITTER”, want tegen de 

tijd, dat deze rondzendbrief uitkomt zal ik mijn “voorzittershamer” hebben 

doorgegeven aan Isabelle Dijcks-Kremer. Ook haar echtgenoot John is toe-

getreden als lid van het bestuur. Geweldig! Twee jonge enthousiaste mensen, 

die in mijn plaats het werk van de Stichting “De Sterke Toren” gaan doen. Zij 

zullen zich elders in deze rondzendbrief voorstellen. 

Ik ben op 30 april 75 jaar geworden en dan is het hoog tijd om het werk 

over te laten aan jongere mensen. Ik mocht het al die jaren met heel veel 

plezier doen en heb vrucht mogen ervaren over al onze (in)spanningen. Er 

was veel zegen en er was veel tegenstand. Zowel het werk in het veld, dat de 

eerste jaren maar niets opleverde als de financiën, die altijd weer te kort 

schoten. Toch hebben we (en met name Johan) het steeds weer vol kunnen 

houden in de kracht en de genade van onze Here! En nu staat er een kleine 

gemeente als een licht(je) in duister Noord-Luxemburg! Prijs de Heer! 

Graag had ik een flinke financiële reserve aan het nieuwe bestuur meegege-

ven, maar dat zat er helaas niet in. Dat houdt je klein en afhankelijk van de 

genade van de Here (Richteren 7:3: “anders zouden we ons kunnen beroe-

men, zeggende: onze eigen hand heeft ons verlost!”). De Here heeft al die 

jaren op wonderlijke wijze voorzien. Daar heeft hij ook U als vriendenkring 

voor gebruikt! God zegene U daarvoor. Ik hoop en bid, dat U de steun aan 

dit zendingsproject nog enkele jaren wilt voortzetten en zo mogelijk nu iets 

extra’s wilt doen om het nieuwe bestuur wat financiële armslag te geven. 

 

In Christus verbonden, 

Dick Vegter, voormalig voorzitter van de SST. 



 4 

Beste vrienden,  

 

Op 18 juni hebben wij ons officieel ingeschre-

ven als leden van De Sterke Toren. John als be-

stuurslid en Isabelle als voorzitter. Wij zijn erg 

dankbaar, dat God dit werk op ons pad heeft 

gebracht en zien uit naar wat Hij verder door 

ons als gemeente gaat doen. 

 

Als Luxemburgs-Nederlands echtpaar hopen 

wij een mooie verbinding te kunnen leggen 

tussen de Nederlandse stichting De Sterke Toren en de Luxemburgse ge-

meente Hoffnung fir jiddereen.  

 

Graag willen wij ons bij deze even kort voorstellen. 

John is in 1982 als eerste van vier kinderen in een gelovig gezin in Amster-

dam Zuidoost geboren. De familie ging jaarlijks op vakantie naar Luxemburg, 

waar John in 2001 een relatie kreeg met Isabelle. Door haar katholieke ach-

tergrond had Isabelle al enige kennis van het christelijke geloof, maar kwam 

pas in 2001 echt tot bekering. Vier jaar later verhuisde zij naar Nederland en 

trouwden wij. Een grote tegenvaller vond enkele dagen later plaats, toen 

John met een geperforeerde blinde darm in het ziekenhuis opgenomen werd 

en later bleek, dat hij in een zware burn-out zat. John heeft God in deze tijd 

dichterbij ervaren dan ooit tevoren. Maar ook al gaat hij steeds meer voor-

uit, toch kampt hij nog steeds met de gevolgen van zijn ziekte, en is het voor 

hem nog niet mogelijk om te werken. 

Na Isabelles studie werd vooral John weer bepaald bij Gods liefde voor 

Luxemburg en kregen wij sterk het gevoel, dat God ons in Luxemburg wilde 

gebruiken. Na veel gebed en bevestiging van God verhuisden wij in 2011 

naar de geboorteplaats van Isabelle, in het Noorden van Luxemburg. 

Hier kwamen wij in contact met Johan Koopman en besloten in januari 

2015, ons bij de gemeente Hoffnung fir jiddereen aan te sluiten. 

In Handelingen 17 raakt Paulus als gevangene in een heftige storm. Het schip, 

waarop hij zich met andere gevangenen en soldaten bevindt, dreigt te zinken. 

Dagenlang is het volkomen donker en varen ze zonder oriëntering rond. 

Maar door een engel laat God Paulus weten, dat hij niet zal sterven. Paulus 

geeft deze bemoediging door aan de anderen en zij overleven de zware 

tocht. 
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Ook De Sterke Toren bevindt zich op dit moment in een storm. De financiën la-

ten het op het ogenblik niet toe, evangelisatieacties uit te voeren en naar de 

mens gezien vragen wij ons in sommige maanden af, hoe Johans werk in 

Luxemburg nog gefinancierd moet worden. Maar net als Paulus vertrouwen 

ook wij op God: Wij zullen door deze storm komen! God zorgt voor ons en 

hij zal in al onze behoeftes voorzien! En meer nog: Net als Paulus na deze 

storm in Rome nog veel voor God kon betekenen, zo vertrouwen ook wij er-

op, dat Hij onze gemeente zal gebruiken, om het evangelie in Luxemburg ver-

der te verkondigen. 

 

Wetende dat er genoeg werk aan de winkel is en dat er een hoop uitdagingen 

voor ons liggen, willen wij dit avontuur onder Gods leiding aangaan. Wij zien er 

naar uit om deel te mogen uitmaken van Zijn plan voor dit prachtige land! 

 

Wij wensen u Gods zegen toe, 

 

Matt frëndleche Gréiss a ganz léiwe Bonjouren äus Lëtzebuerg, 

 

Isabelle en John Dijcks 
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Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan 

overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestor-

ven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat Hij voor 

allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor 

zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de leven-

den is gestorven en opgewekt.  2 Kor.5:14,15. 

 

Wat een ontwikkelingen!  Er is de laatste tijd zo veel gebeurd dat ik 

haast niet weet waar ik moet beginnen!  Ik ben de Here heel dank-

baar dat Hij heeft voorzien in twee Nederlands sprekende nieuwe 

bestuursleden uit Luxemburg: John en Isabelle.  Samen met hen gaan 

Peter en ik de komende tijd nieuwe plannen uitwerken. 

 

Een paar weken geleden hadden we een samenkomst met maar liefst 

veertien mensen!  We wisten haast niet wat ons overkwam.  De He-

re beantwoordt onze gebeden!  Hij is goed voor ons! 

 

Toch wil dat niet zeggen dat alles ineens van een leien dakje gaat.  Er 

blijven behalve de dankpunten nog een aantal gebedspunten staan.  Ik 

denk aan de situatie in het zuiden van Luxemburg, die me de laatste 

tijd werkelijk zorgen baart omdat een aantal gemeenteleiders bin-

nenkort met pensoen gaan, en er zijn zomaar geen opvolgers in 

zicht.  Bid dat deze toch gevonden zullen worden.  Anders komt het 

voortbestaan van meerdere gemeentes in het gedrang. 

Dan zijn er nog de websites, die nog een stuk verder uitgewerkt 

kunnen worden.  Tot nu toe lukte dit Peter in zijn eentje maar voor 

een deel.  Bid dat het nu een stuk verder kan komen met de inbreng 

van John en Isabelle.  Bid ook voor een goede samenwerking met 

Milo Baron, onze webmaster. 

 

Persoonlijke gebedspunten: 

Natalie: zij groeit in het geloof, we zien haar veranderen en zijn daar 

allemaal blij om.  Bid voor haar gezinssituatie, die niet eenvoudig ligt. 

 

 
 
 
 
 
J 
O 
H 
A 
N 
 

K 
O 
O 
P 
M 
A 
N  

BOUWSTENEN 
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John: hij gaat ook vooruit; soms staat hij er zelf van te kijken.  Bid dat dit 

proces nog verder mag gaan.  Bid ook voor de invulling van zijn plaats in het 

bestuur. 

 

Isabelle: zij heeft laatst de organisatie en invulling van een vrouwen-ontbijt 

op zich genomen.  Dit is heel goed verlopen!  Er waren een paar ongelovige 

vrouwen aanwezig.  Bid dat het woord dat een andere zuster bracht bij deze 

vrouwen zijn vrucht mag afwerpen.  Daarnaast is zij nu voorzitster van De 

Sterke Toren: bid dat zij deze taak op een goede manier kan overnemen. 

 

Dora: zij was weer ziek, maar nu gaat het weer beter.  Bid voor haar rol in 

het bedrijf, want haar drugsverslaafde zoon kan dit niet helemaal overnemen.  

De meesten in haar familie zijn wel tot geloof gekomen, maar brengen het 

niet echt tot vrucht; dat is dus ook een gebedspunt. 

 

Peter: zijn huis is Nederland is verkocht; nu nog werk vinden in Luxemburg!  

Via zijn studie van het weer komen er nu een paar mogelijkheden in zicht, 

met name bij een krant.  Bid hiervoor a.u.b. 

 

Daniel: hij heeft het voortdurend moeilijk met de zorg voor zijn moeder.  

Bid om kracht van de Here in zijn leven. 

 

De laatste tijd ontvangen we regelmatig bezoekers uit Nederland in de sa-

menkomsten.  Bid dat zij in hun thuisomgeving meer bekendheid aan ons 

werk kunnen geven.  We hebben dit hard nodig!  Bid ook om uitbreiding van 

de gemeente in Luxemburg.  Onze ruimte van samenkomst is groot genoeg! 

 

In Christus verbonden, 

Johan Koopman  
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Van de secretaris 
 

Op de andere bladzijden van deze Rondzendbrief 

kunt u lezen hoeveel er de afgelopen tijd is ge-

beurd.  Dat geldt ook voor mijn eigen situatie!  

Mijn huisje in Nederland is nu dan toch verkocht, 

zodat mijn blik meer gericht kan zijn op het hier en 

nu in Luxemburg.  En op de toekomst!  Er doen 

zich een paar mogelijkheden voor een baan te vin-

den via mijn studie meteorologie.  Heel concreet is 

dat bij een krant die alleen maar een weerkaartje 

heeft dat vanuit het buitenland wordt verzorgd.  

Men heeft interesse in mijn aanbod om dit aan te 

vullen met tekst en uitleg.  Dit wordt wederzijds heel interessant!  Maar er 

is niet van vandaag op morgen een concrete invulling, daar zal nog wat over-

leg voor nodig zijn.  Daar zijn we nu mee bezig. 

 

Verder heb ik samen met Johan nu natuurlijk ook de taak om onze twee 

nieuwe bestuursleden John en Isabelle in te werken, en om wat nieuwe ge-

zichtspunten uit te kunnen werken.  Dit begint ondertussen al wat concrete-

re vorm aan te nemen.  We gaan de websites verder verbeteren en uitwer-

ken.  Ook zijn we bezig met een verandering van de layout van deze rond-

zendbrief. 

 

In de prediking van Johan blijft het thema nog steeds ‘relatie’, waarbij het dan 

niet zozeer gaat om man en vrouw, maar om onze verbondenheid aan de 

Here, en hoe dit uit kan werken in ons leven.  En inderdaad: we zien dingen 

gebeuren in ons groepje, waar we blij mee kunnen zijn.  Op deze manier 

werkt juist de Geest! 

 

Dan is er nog een praktisch punt: deze rondzendbrief wordt al jaren voor 

een groot deel via de mail verzonden.  Dit gebeurt via de website.  Daarop 

staan echter in veel gevallen geen adressen meer.  We willen u dus bij deze 

vragen om via de mail ons uw adresgegevens door te sturen.  Dit kan naar 

sterketoren@gmail.com of naar mij, p.reijnders@mylife.lu .  Alvast bedankt 

voor uw medewerking! 

 
 

mailto:sterketoren@gmail.com
mailto:p.reijnders@mylife.lu


Nog één keer eindig ik met dezelfde tekst, die bij het werk hier steeds weer 

van toepassing blijkt te zijn:  

Ik sla mij ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp?   

Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Verbonden in de Here, Peter 

 

 

Overzicht preekbeurten Johan 
 

5 juli  10 u. Derenbach 

 

12 juli  10 u. Oudewater  18.30 u. Bodegraven 

 

19 juli  10 u. Derenbach   

 

26 juli  10 u. Geleen   17.30 u. Wincrange 

 

2 aug.  10 u. Derenbach 

 

9 aug.  10 u. Eupen (B)  17.30 u. Wincrange 

 

16 aug. 10 u. Derenbach 

 

23 aug. 10 u. Uithoorn  17.30 u. Wincrange 

 

30 aug. 10 u. Valkenburg  17.30 u. Wincrange 

 

6 sep.  10 u. Derenbach 

 

13 sep. 10 u. Lokeren (B)  17.30 u. Wincrange 

 

20 sep. 10 u. Derenbach  

 

27 sep. 10 u.  ----------  17.30 u. Wincrange 
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Van de penningmeester 
 

Giftenverantwoording: 

 

April: € 1554,03 

JJ 16; SV 25; StEG 25; StB 150; FB 15; JL 25; JS 200; ED 15; BS 50; MT 34,03; 

VadG 100; CdU 25; StBD 59; KS 25; HL 50; RK 30; HS 75; JV 10; HGS 25; CF 

100; JvD 25; JK 40; MV 5; BK 50; EGU 240; TH 25; AM 30; LdJ 40; LvdW 15; 

BvB 30. 

 

Mei: € 2104,03 

StEG 25; JJ 16; StBD 230; SV 25; FB 15; StB 150; JL 25; JH 10; BS 50; MT 

34,03; VadG 100; CdU 25; AK 500; StBD 59; HL 50; JV 10; RK 30; HS 75; HGS 

25; JK 40; BK 50; TH 25; RK 50; AM 30; LdJ 40; LvdW 15; BvB 30; Col 120.  

 

De laatste tijd hebben we enkele grote giften ontvangen, waarvoor ik graag 

een persoonlijk bedankje zou willen geven, maar in twee gevallen lukte dit 

niet door het ontbreken van een adres of telefoonnummer.  Bij deze wil ik 

dan een wat onpersoonlijker ‘Dank u!’ uitspreken.  De Here zegene degenen 

die ruimhartig geven.  Maar ook alle kleinere giften worden steeds in dank 

aanvaard.  Samen maakt u dit werk mogelijk! 

 

Verder wil ik er nogmaals op wijzen dat door een verbetering in de wetge-

ving het nu mogelijk is om zonder gang naar de notaris het mogelijk is om 

voor vijf jaar een vast bedrag vast te leggen, wat u dan in zijn geheel  – dus 

zonder drempel – op uw belastingformulier op kunt geven.  Dit is voor bei-

de partijen voordelig, en wij vragen u dan ook om hier gebruik van te gaan 

maken.  Om het makkelijk  te maken plaatsen we een apart artikel hierover, 

waarin de email-ontvangers van deze rondzendbrief meteen door kunnen 

klikken naar het juiste in te vullen aanvraagformulier.  Wie de brief per post 

ontvangt kan voor hulp bij mij aankloppen. 

 

Zorgt u ervoor dat we ook in de zomervakantie niet stilvallen? 

 

Met vriendelijk groet, 

Peter Reijnders 
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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 re-

tour. 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 Belasting-

dienst kunt u ook terecht bij de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.  

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_%20period_gift_in_geld_ib%200802z1fol.pdf
http://www.belastingdienst.nl


 
 
 

 
 

 

De naam des Heren is een Sterke Toren,  
de rechtvaardige ijlt daarheen en is  

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 

 

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 


