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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 : 
Isabelle Dijcks-Kremer 
Bestuurslid : 
John Dijcks 
Plaatsvervangend voorzitter:                                                                                                                                                                               
Matthias Schilp                                                                       
email: fek-norden@pt.lu                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Secretaris/penningmeester:                                                                                                              
Peter Reijnders,  
email : preijnders@mylife.lu  
                                                                                                                                   
Rue de la Chapelle 17,                                                                                                                               
L-9513 Wiltz                                                                                                                 
Tel :00352-26950327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                          
Zendeling :                                                                                                                                                
Johan Koopman                                                                                                                              
Haaptstrooss 78A,                                                                                                                                    
L-9780 Wincrange                                                                                                                   
Tel : 00352-26957478                                                                                                                             
email : johan.jkoopman@gmail.com 
 
Druk :                                                                                                                                       
Werkcentrum  Aalsmeer                                                                                                                
Zwarteweg 98, Aalsmeer 

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 bedrag, 
zodat dit gunstiger is.  Dit kan eenvoudig 
aangevraagd worden bij de 
belastingdienst, zonder tussenkomst 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, 
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”. 

  

http://www.desterketoren.nl/
http://www.hoffnungfirjiddereen.lu/
mailto:sterketoren@gmail.com
mailto:fek-norden@pt.lu
mailto:preijnders@mylife.lu
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Inleiding door de secretaris 
Door een onverwachte ontwikkeling in de situatie van John hebben John en 
Isabelle beiden besloten om tijdelijk hun activiteiten als bestuursleden van 
De Sterke Toren stil te leggen.  Gelukkig hebben we Matthias Schilp bereid 
gevonden om de functie van interim-voorzitter op zich te nemen, waar wij 
hem bijzonder dankbaar voor zijn.  Door de genade van de Here kan het werk 
voortgang vinden!  
Hieronder vindt u de eerste bijdrage van Matthias.   
 

Van de interim-voorzitter 
Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben 
Hem niet aangenomen (Joh. 1: 11) 
 
Geachte vrienden , 
Als we rondom ons heen kijken in deze wereld, 
dan staat deze als het ware op zijn kop. Duizenden 
vluchtelingen stromen Europa binnen. Zo ook in 
Luxemburg, een land waarin al 50% van de 
bevolking van buitenaf komt. De extremistisch islamistische aanvallen op 
onze maatschapij houden mensen in deze dagen bezig. Het bestrijden van IS 
is gespreksonderwerp nummer  één in het dagelijkse nieuws. Tegelijk zien wij 
hoe de Europese Centrale Bank probeert een economische crisis te 
voorkomen. Ook het klimaat is iets waar op wereldvlak over gepraat wordt. 
Rusland is in conflict met Turkije. En Frankrijk spreekt van „oorlog“ vanwege 
de terroristische aanvallen.  Onze wereld wankelt op wereldschaal, waarheen 
je ook kijkt.  
 
Als je meer kleinschalig denkt, dan valt het op dat er nog steeds vele relaties 
verbreken. Echtscheiding is aan de orde van de dag. In Luxemburg worden 
kinderen van 6.30 uur s´morgens tot 6.30 uur ‘s avonds afgegeven in het 
„maison relais“, omdat veel ouders  allebei werken.  
Een leraar vertelt ons hoeveel gedragsstoringen daardoor bij de kinderen 
ontstaan.  Ze ervaren programma’s in plaats van liefde. Onze wereld wankelt, 
ook in het privéleven. 
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Toen Jezus Christus 2000 jaar geleden op deze wereld kwam waren er vele 
omstandigheden zoals vandaag. Het Romeinse Rijk was bijna op zijn 
hoogtepunt.  Er was theater, zwembaden, bibliotheken, stratenbouw, een 
tempel voor de romeinse goden, „brood en spelen“ voor de bevolking. 
Echtscheiding was eenvoudig. De wetteloosheid en genieten van het leven 
stonden bovenaan de prioriteitenlijst. Het romeinse beroepsleger voerde 
oorlogen van de Eufraat tot aan de Sahara, van de Donau tot aan Noord 
Afrika. Dus ook toen wankelde de wereld. 
 
En in deze wereld kwam Jezus Christus, de zoon van God. Zijn doel:  Zijn 
schepping, de mensen, liefdevol uitnodigen om een nieuwe relatie met Hem 
aan te gaan. Hij toonde barmhartigheid door mensen te genezen, door 
geesten uit te drijven, door grote en kleine wonderen te doen. En op het eind 
stierf Hij voor alle mensen aan het kruis. Hij heeft zoveel liefde laten zien. 
Liefde die boven alle menselijke liefde uit gaat. 
 
De reactie van de mens toen en vandaag:  In plaats van zichzelf vragen te 
stellen en God te zoeken lezen wij in Joh. 1:11 „Hij kwam tot het zijne, en de 
zijnen hebben hem niet aangenomen.“  En Joh. 3:19 bevestigt dit: „Dit is het 
oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de 
duisternis liever gehad dan het licht…“ 
 
Juist dit is onze ervaring in Luxemburg. Er zijn weinig mensen die honger 
hebben naar God. Honger naar zijn liefde en vergeving. Honger naar troost 
en kracht van Hem. Honger naar een hemelse Vader, die liefheeft zonder 
voorwaarden. En toch zijn er ook hier wel enkelen tot wie God mag spreken. 
Deze mensen zoeken wij op, zoals Jezus dit deed. Het ene verloren schaap 
zoeken, de ene verloren zoon ontvangen. Dat kost moeite. Daar is geen snel 
succes of vooruitgang te boeken. Maar voor God is die ene zo belangrijk, dat 
er een feest in de hemel is als iemand zich omkeert tot God. 
 
Wilt u meehelpen, dat Johan dit werk in Luxemburg verder kan doen. Wilt u 
a.u.b. overwegen om geraakt door de liefde van onze Heer, die met zo´n 
groot geduld mensen heeft opgezocht in een tijd die even moeilijk was als de 
onze, een extra kerstgift te geven.  
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Zonder uw gift kan Johan niet de liefde van Jezus naar de mensen brengen.  
 
Maar juist die liefde en vergeving hebben mensen nodig. Zonder Jezus 
Christus komt er geen vrede in het leven van mensen, in hun relaties, en in 
deze wereld.  Wilt u dus met uw bijdrage helpen? 
 
Nieuws vanuit de Stichting 
Kort geleden kregen wij het nieuws te horen, dat John Dijcks, bestuurslid van 
„De Sterke Toren“  en gemeentelid van de „ Evangelische Gemeente 
Hoffnung fir Jiddereen“ een nieuwe behandeling moet ondergaan in verband 
met zijn burn-out. Daardoor is het hem momenteel tijdelijk niet mogelijk het 
voorzitterschap samen met zijn vrouw Isabelle op zich te nemen.  
 
Wij moesten dus naar een interimoplossing zoeken. Johan Koopman heeft 
dan mij, Matthias Schilp, gevraagd, of ik tot het herstel van John deze taak op 
mij zou kunnen nemen. Omdat Johan en ik elkaar al heel lang kennen en wij 
nu ook als zendelingen proberen samen te werken op het vlak van 
evangelisatie, heb ik dit Johan toegezegd. 
Zo will ik mij even aan u, de steunende mensen, voorstellen. Ik ben al 28 jaar 
met Vera, mijn vrouw, getrouwd. Wij hebben twee kinderen, 23 en 26 jaar 
oud. Van 1988 tot 1991 was ik predikant in een VeG-gemeente in Duitsland. 
In 1991 kwamen wij als zendelingen met de Allianz-Mission e.V. naar Belgie. 
Wij hebben meegewerkt in het gemeentestichtend werk in Vlaanderen en 
vanaf 1993 zijn wij begonnen zelf een gemeente in Sankt Vith te stichten. 
Landelijk was ik in Belgie bezig door mee te werken in de leiding van de 
Belgische Evangelische Zending vzw.  Sinds 2012 zijn wij bezig in het Noorden 
van Luxemburg een gemeente te stichten. 
Wilt u a.u.b. meebidden voor herstel van John Dijcks. En wilt u a.u.b. ook 
meebidden voor zijn vrouw Isabelle, dat zij zich door onze hemelse Vader 
gedragen mag weten. Hartelijk dank als u dit in uw gebed mee wilt nemen. 

 

Hartelijke groeten, 
Matthias Schilp 
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Bouwstenen 
En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u 
genoeg, want de kracht openbaart zich eerst 
ten volle in zwakheid (2 Kor.12:9a) 
 
Met vreugde kijk ik terug op de afgelopen 
periode.  De nieuwe flyer van De Sterke Toren 
is nu in een flinke oplage gedrukt!  Samen met 
Peter ben ik naar Nederland geweest om per 
post een aantal setjes te versturen.  Dit was 
een heugelijke dag!  We mogen nu uitzien naar 
hoe de Here dit verder gaat zegenen.  Bidt u 
ook hiervoor a.u.b.  Het is niet ons werk, maar 
dat van Hem. 

Het gaat goed met mijn gezondheid.  De medicijnen die ik van de dokter had 
gekregen voor mijn slaapproblemen hebben zo goed geholpen dat een 
verdere behandeling op dit moment niet meer nodig is.  We mogen de Here 
hiervoor danken! 
 
Maar er is helaas wel een minpuntje: door het vele werk wat John heeft 
verricht – onder andere aan de flyer – heeft hij weer een terugslag gekregen 
die samenhangt met zijn burn-out.  Dit heeft tot gevolg dat John en Isabelle 
allebei tijdelijk hun aktiviteiten voor De Sterke Toren stil hebben gelegd, 
zodat ze zich allebei helemaal kunnen toeleggen op een verder herstel.  Dit is 
meteen ons grootste gebedspunt.  Wilt u John en Isabelle hier doorheen 
helpen door uw betrokkenheid?  Bid a.u.b. dagelijks voor hen. 
Verder gaf de Here steun door een forse eindejaarsgift van een van onze 
broeders, die graag anoniem blijft.  Ook op deze manier geeft Hij 
vertroosting! 
 
Als deze Rondzendbrief verschijnt staan we precies voor onze speciale Kerst-
samenkomst op 20 december.  We willen ieder onze eigen bijdrage leveren, 
en we willen vrienden en kennissen uitnodigen die normaal niet in de dienst 
komen.  Bidt u om een gezegend verloop hiervan! 
De overige gebedspunten: 
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Het huwelijk van één van onze zusters met een ongelovige man is nu min of 
meer stabiel, maar tegelijkertijd ook steeds wat problematisch.  Bid dat hij 
het goede van het geloof mag leren zien, doordat hij zijn vrouw ziet 
veranderen naar het voorbeeld van Christus. 
De ontwikkelingen in het groenten- en fruitbedrijf van onze zuster en haar 
drugsverslaafde zoon blijven kort gezegd  ‘complex’, zodat dit een blijvend 
gebedspunt is.  Bid dat zij het werkelijk van de Here mogen verwachten. 
De gemeentes in het zuiden geven goed nieuws: er is nu in één gemeente 
een tweede pastor aangesteld.  Maar voor de gemeente waar wij tot nu toe 
onze pastorenbijeenkomsten hadden is nog steeds geen oplossing gevonden, 
zodat de gemeente per 1 januari ophoudt te bestaan, en wij een andere 
ruimte moeten zoeken om met de pastoren samen te komen.  Bid voor een 
goede vervanging, en uiteraard ook dat de mensen van deze gemeente op 
andere plaatsen goed opgevangen worden, zodat hun geloof niet verloren 
gaat. 
 
Ook de situatie van onze broeder in het zuiden van Luxemburg met zijn 
bejaarde moeder is praktisch gezien nog weinig veranderd.  Wel heeft hij 
enkele bemoedigingen mogen ervaren in zijn leven, wat we mogen zien als 
een gebedsverhoring.  Bidt u verder voor beiden. 
Meerdere gemeenteleden kampen met gezondheidsproblemen die 
samenhangen met het ouder worden.  Ook als die niet meer helemaal 
verdwijnen (of juist dan) hebben zij uw gebed nodig. 
Natuurlijk vragen we ook uw gebed voor Matthias Schilp die tijdelijk de 
functie van vervangend voorzitter op zich neemt.  Dit legt hij in zijn eigen 
bijdrage verder uit.  Wij zijn hem alvast bijzonder dankbaar dat hij dit naast 
zijn drukke bezigheden op zich wil nemen. 
Bid ook voor de pastorale contacten die ik nog onderhoud, en dat mensen de 
stap durven te zetten om ook eens naar onze samenkomst op zondag te 
komen. 
Bidt u ook voor een verdere zegen van de Here op de boodschap die iedere 
week te horen is via de ‘Zuhörtelefon’. 
 

In Hem verbonden, 
Johan  
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Van de secretaris 
Werp uw bekommernis op de Here, Hij zal voor u zorgen; 
Hij zal nimmermeer toelaten dat de rechtvaardige 
wankelt (Ps. 55:23) 
 
Wat een bijzondere periode hebben we achter de rug!  Er is in korte tijd weer 
veel gebeurd.  Zo ben ik eind oktober bij de gezamenlijke dienst in 
Luxemburg-stad geweest.  Deze wordt georganiseerd door de kerken die aan 
het tweemaandelijkse pastorenoverleg deelhebben.  Het was goed om zoveel 
broeders en zusters (zowat 700!) samen te treffen.  We zien alvast weer uit 
naar volgend jaar! 
 
Na het goed verlopen Boekenfeest in Vianden afgelopen september was er in 
november weer een stand op de landelijke boekenbeurs in Walferdange, iets 
ten noorden van Luxemburg-stad.  Hier ben ik op zaterdag de 21e bij geweest, 
en op zondag was Siegfried Skubski uit Duitsland erbij.  Het verloop leek op 
dat van Vianden, want ook hier was het wat minder druk dan vorig jaar, maar 
dit leverde juist weer een paar interessante ontmoetingen en gesprekken op.  
We hebben honderden duitstalige Goede Zaad-kalenders uitgedeeld, en nog 
een heel aantal kalenders in andere talen.  Bid dat dit zaad op verschillende 
plaatsen ook werkelijk op mag komen! 
 
Een technische opmerking: de folder die nu is gedrukt heb ik ook als 
document op de website gezet, onder 
www.desterketoren.nl/rondzendbrieven , tussen brief nummer 127 en 128. 
 
In de aanloop naar de grote klimaatconferentie in Parijs kreeg ik door de 
wonderlijke leiding van de Here contact met een aantal groepen die te voet 
of op de fiets van Nederland en Vlaanderen uit naar Parijs gingen.  Voor deze 
groepen heb ik weerberichten verzorgd, die via de mail verstuurd werden.  
Men was hier zeer tevreden over en ikzelf zowaar ook!  Er komen nog wat 
verdere contacten uit voort.   Terwijl deze Rondzendbrief verschijnt ben ik 
hier druk mee bezig.  In het nieuwe jaar ga ik dan kijken naar een mogelijk 
vervolg in Luxemburg.   
 
  

http://www.desterketoren.nl/rondzendbrieven
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Dat gaat dan ook om een weerbericht aan de ene kant, en om wat verdere 
contacten vanwege de klimaat-problematiek aan de andere kant.   
Bidt u om verdere leiding van de Here hierin.  Er gebeurt nu van alles in mijn 
leven, en dat op zich is al een zegen van de Here. 

 
Namens ons allen willen we alle lezers gezegende Kerstdagen en een 
voorspoedig nieuw jaar 2016 wensen! 
 

In Hem verbonden, 
Peter Reijnders 
 

Preekbeurten Johan tot half maart 2016: 
 
20 december Derenbach 15:30 u   Speciale Kerst-samenkomst 

25 december Gerolstein (D) 10:30 u   

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

3 januari Derenbach 10 u 

10 januari Gerolstein (D) 10:30 u  Wincrange 17:30 u 

17 januari Derenbach 10 u 

24 januari Eupen (B) 10 u  Wincrange 17:30 u 

31 januari Geleen  10 u  Wincrange 17:30 u 

7 februari Derenbach  10 u  

14 februari ---------------   Wincrange 17:30 u 

21 februari Derenbach 10 u 

28 februari Valkenburg  10 u  Wincrange 17:30 u 

6 maart  Derenbach 10 u 

13 maart Oudewater 10 u  Bodegraven 18:30 u  
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Van de penningmeester 
 
Giftenverantwoording De Sterke Toren sep – okt- nov 2015: 
 
September:  € 1508,03 
JvD 25; HGS 25; JD 250; RK 30; HS 75; JV 10; HL 50; StBD 80; CdU 25; VadG 
100; BS 50; MT 34,03; StBG 118; VadG 125; JL 25; FB 15; StB 150; JvD 25; StEG 
25; JJ 16; SV 25; BvB 30; LvdW 15; AM 30; LdJ 40; TH 25; BK 50; JK 40. 
 
Oktober:  € 2985,03 
JvD 25; JV 10; HGS 25; HS 75; JD 500; RK 30; AS 50; HL 50; KS 25; CdU 25; 
VadG 100; BS 50; MT 34,03; ED 15; PR 120; JL 25; StB 150; JD 1000; PR 120; 
FB 15; JJ 16; SV 25; StEG 25; BvB 30; LvdW 15; LdeJ 40; AM 30; TH 25; EGU 
240; BK 50; MV 5; JK 40. 
 
November:  € 1853,03 
JvD 25; JD 500; HGS 25; HS 75; RK 30; JV 10; HL 50; CdU 25; VadG 100; MT 
34,03; BS 50; JH 10; SvO 300; ED 15; StB 150; JL 25; SV 25; StBG 118; JJ 16; 
StEG 25; FB 15; LvdW 15; LdJ 40; BvB 30; AM 30; TH 25; BK 50; JK 40. 
 
Onze dank gaat uit naar alle gevers, of het nu veel  of weinig was! 
 
Opnieuw kwam er een forse gift binnen van onbekende kant, waarvoor onze 
speciale dank!  Mede daardoor hebben we financieel juist het hoofd boven 
water kunnen houden.  De Here geeft voortdurend wat nodig is, maar 
meestal ook niet méér dan dat.  Naar de mens gesproken zouden we wel 
eens wat ruimer in ons financiele jasje willen zitten, maar om de een of 
andere reden laat de Here dat niet toe.  Toch zeggen we Hem dank! 
 
Peter Reijnders 
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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) 


