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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”. 
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Van de interim-voorzitter 
 
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te 
maken wat verloren is, Luc.19:10. 
 

Geachte vrienden, 
Kort geleden las ik een artikel over 
gemeentegroei in duitse VeG 
gemeentes. De vereniging van Vrije 
evangelische Gemeenten in Duitsland 
had een analyse gemaakt over de vraag,  
hoeveel mensen door evangelisatie en 
gemeentestichting tot bekering komen. 
Anders gezegd: Hoeveel mensen Jezus 
Christus in hun leven aanvaarden en dan 

toegevoegd worden aan de plaatselijke gemeente van Christus. De 
uitkomst van dit onderzoek was verbazend. Het gemiddeld aantal 
mensen dat per jaar en per gemeente tot het geloof in Jezus Christus 
komt is slechts 1,5! Verder liet het onderzoek zien, dat dit niet 
betekent dat daadwerkelijk in elke gemeente mensen tot geloof 
komen. Het is helaas zo dat er in vele gemeentes geen mensen tot 
geloof in Christus komen en in enkele gemeenten veel méér dan 1,5 
mensen. Verder bleek dat er vaak zo’n vier jaar van begeleiding nodig 
is voordat belangstellenden tot geloof komen. De meeste groei die er 
plaats vindt komt door transfergroei, wat betekent, dat mensen van 
meestal protestantse kerken naar een vrije gemeente overgaan.  
 
Toen wij begin dit jaar in Nederland een gemeente bezochten, hadden 
wij de gelegenheid, om met een Nederlandse voorganger en oudste te 
spreken. Hij gaf aan dat de gemeentegroei in Nederland goed overeen 
komt met de Duitse situatie. 
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In Luxemburg hebben wij echter een volkomen andere situatie. Hier is 
geen transfergroei mogelijk. De buitenlandse christenen werken 
meestal in Luxemburg-stad.  
 
In het Noorden, de „Ösling“ die 1/3 van het land inneemt wonen 
hoofdzakelijk families, die er altijd hebben geleefd.  Alle mensen die 
dus bij een evangelische gemeente in Luxemburg horen zijn door 
evangelisatie tot geloof gekomen. Dat betekent, dat je eerst relaties 
moet opbouwen met mensen en dan zien of er openheid is voor het 
evangelie. Het is dijkwijls zo dat er vele mensen op ons af komen, maar 
geen of heel weinig mensen echt belangstelling in het evangelie 
hebben, hoewel je mensen op lange termijn begeleidt.   
Als u dus met de vraag zit, waarom er zo weinig success en vooruitgang 
in het werk is hoewel er al zo lang bezigheden zijn , dan heeft het 
daarmee te maken. En toch is het belangrijk om het werk voort te 
zetten. In China was er in het begin veel tegenslag en heel weinig 
groei. Vandaag zijn er in dit land zeer veel mensen christen en dagelijks 
komen er nieuwe mensen bij. Het tijdstip waarop het zaadkorreltje van 
het evangelie vrucht gaat dragen is niet altijd in elk land te bepalen. 
Collega’s uit Japan vertellen dat zij dezelfde moeilijkheden hebben als 
wij. En toch groeit er iets. Langzaam, maar het groeit. 
Wilt u daarom het werk van Johan Koopman verder blijven steunen. 
Wilt u samen met de kleine gemeente „Hoffnung fir Jidereen“ in de 
buurt van Wiltz volhouden.  Volhouden omwille vanJezus Christus, die 
beloofd heeft: „Ik zal mijn gemeente bouwen“. Ja, hij bouwt zijn 
gemeente op zijn tijd. Van ons vraagt hij, dat wij trouw zijn. Trouw in 
het gebed en trouw in het geven, zodat zijn werk in Luxemburg kan 
gedaan worden.  
Hartelijk dank voor u medeleven en voor uw steun! 

 
In Jezus Christus verbonden, een hartelijke groet uit Luxemburg. 

Matthias Schilp 
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Bouwstenen 
De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal.  Hij 
zal zich over u verheugen met blijdschap.  Hij zal zwijgen in Zijn liefde.  
Zefanja 3:17. 
Achter ons ligt een winter die gelukkig zonder al 
te veel ongemakken is verlopen.  U  ontvangt de 
hartelijke groeten van mij, en van ons hele 
groepje.  Hoewel we maar klein zijn, ervaren we 
steeds weer de nabijheid en de zegen van de 
Here.  Dat gebeurt in de samenkomsten op 
zondag, waar we keer op keer ervaren dat onze 
bijdragen aansluiten op elkaar.  Maar het 
gebeurt ook daarbuiten.  De Here zorgt voor 
mij!  De pastorale zorg die ik verleen werpt zijn 
vruchten af: gemeenteleden groeien steeds 
verder in het geloof.  Zo zijn we steeds beter in staat om een 
getuigenis te geven naar de mensen om ons heen.  Alles bij elkaar 
stemt mij dit tot dankbaarheid!   Verder had ik een nieuwe bril nodig, 
die eerst een financiele drempel leek op te werpen, maar ook daarin 
heeft de Here voorzien! 
We willen weer een speciale samenkomst houden met Pasen, het 
opstandingsfeest van onze Heer.  Ieder kan dan zijn eigen bijdrage 
geven.  U kunt dit nog meenemen in uw gebed. 
Daarnaast is er heel goed nieuws: in november wordt er weer een 
Bijbeltentoonstelling georganiseerd in Luxemburg!  Weliswaar niet bij 
ons, maar door de gemeente van Scheidgen, vlak bij Echternach.   
 
We zijn hier heel blij mee en bidden dat de Here dit tot zegen zal laten 
zijn voor heel het land! 
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Gebedspunten: 
Naast de dankpunten die hierboven al genoemd zijn, kunnen nog een 
paar punten opgesomd worden. 
Onze teruggekeerde zuster heeft een betere diagnose gekregen van 
haar lichaamspijnen, zodat deze nu gericht behandeld kunnen worden. 
 
Bid om verdere genezing.  In haar situatie neemt ze veel tijd voor 
bijbelstudie, en we zijn dankbaar voor de kennis en het inzicht dat ze 
hierbij al verworven heeft.  U kunt bidden voor een toepassing hiervan 
naar buiten toe. 
Het huwelijk van onze zuster is nu stabiel, wat ook goed is voor hun 
zoon.  Moeder en zoon blijven groeien in het geloof, en hierdoor wordt 
onze hele groep opgebouwd.  Dit is een dankpunt!  Bid dat ook de 
vader deze groei opmerkt en zo tot geloof komt. 
Onze broeder in het zuiden heeft een moeilijke tijd achter de rug met 
zijn moeder, maar nu gaat het weer een stuk beter.  Op zijn werk is het 
lastig: bidt u hiervoor a.u.b. 
Blijft u bidden voor moeder  en zoon in het groenten-en fruitbedrijf?  
Zij hebben het niet makkelijk.  Bid om verlichting van hun situatie, en 
dat zij zich laten leiden door de Here. 
De situatie van John en Isabelle is erg gecompliceerd.  We kunnen 
hierover niet in detail treden, maar zij hebben uw gebed broodnodig, 
iedere dag.   
Uiteraard noemen we ook Matthias Schilp en zijn vrouw Vera, die ons 
nu meer steunen dan voorheen.  Dank voor hun inzet, en bid voor een 
verdere uitwerking hiervan, mogelijk in de vorm van meer 
samenwerking op het punt van de evangelisatie in onze streek. 
Op de achtergrond spelen ook nog enkele contacten, plus de 
Zuhörtelefon, die, zonder dat we er veel van merken, een heel 
belangrijke plaats inneemt in de uitwerking van het woord.  Blijft u ook 
hiervoor bidden a.u.b.   Dank ook voor Siegfried Skubski in Duitsland, 
want via hem worden deze boodschappen aangeleverd. 
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Verder blijven we uw aandacht vragen voor de situatie in het zuiden.  
Op het moment dat deze Rondzendbrief verschijnt vertrekt één van de 
pastors naar zijn geboorteland Canada.  Zijn opvolger kan niet zomaar 
alles overnemen wat hij heeft gedaan.  Een andere groep staat nog 
steeds op het punt van stoppen, maar dit kan niet veel verder 
uitgesteld worden.  Blijft u bidden voor de opvolging hiervan. 
Dan is er nog de bijbeltentoonstelling, die ik hiervoor al noemde.  Bid 
dat we van onze groep uit een bijdrage kunnen leveren, en dat we er in 
het noorden van Luxemburg op verschillende manieren bekendheid 
aan kunnen geven.  De mensen moeten weten dat dit op stapel staat!  
Het gaat niet om ons, maar om het bekendmaken van Gods Woord. 
We wensen u allen een gezegend Opstandingsfeest toe, want dat is 
het, wat Pasen betekent! 

 
In Hem verbonden, 

Johan Koopman 
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Van de secretaris/penningmeester 
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, 
opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen 
te worden op het juiste tijdstip.  Hebr.4:16. 

 
In het ‘Vergeten Land’ Luxemburg blijkt 
dat de Here ons niet vergeten is, en ook 
mij niet.  Mijn werk bij het groenten- en 
fruitbedrijf komt nu behoorlijk op gang, 
en ook in de andere dingen die ik op de 
achtergrond doe ervaar ik de zegen van 
de Here.  Zo is daar nog altijd mijn studie 

in het weer en het klimaat.  Daarbij vroeg ik me af hoe ik dit nu tot eer 
van de Here kan doen.  Daarna kwam de gedachte bij me op om wat 
tezeggen over de Zondvloed, en nu ben ik ermee bezig om dit verder in 
te vullen, en nu ben ik ermee bezig om dit verder in te vullen.  Als u 
wilt mag u hier ook concreet voor bidden. 
Verder deed zich de mogelijkheid voor om hulp te gaan verlenen bij de 
opvang van kinderen van asielzoekers in het zuiden van Luxemburg.  
Dit lijkt een heel goede opening om ook op dit punt aktief te worden, 
al is het dan niet in mijn eigen streek. 
Wat het werk voor de gemeente betreft hebben we het plan om de 
aktiviteiten en vergaderingen van De Sterke Toren en de Luxemburgse 
a.s.b.l. (stichting) Hoffnung fir Jiddereen steeds meer gezamenlijk te 
gaan doen, zodat we slagvaardiger kunnen optreden.  Dat maakt de 
samenwerking met andere groepen, zoals die van Matthias Schilp, 
eenvoudiger. 
Verder zie ik uit naar de Bijbeltentoonstelling, die in november in 
Scheidgen gehouden zal worden.  Dit is echt geweldig nieuws!  We 
kunnen daar onze medewerking aan verlenen.  Daarnaast zijn we ook 
steeds meer bezig met de vraag wat wij zelf hier in het noorden van 
Luxemburg kunnen ondernemen.  
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Een idee dat op het eerste gezicht goed lijkt, stuit al gauw op 
praktische bezwaren, om de eenvoudige reden dat het de mensen in 
deze streek niet aan zal spreken.  De vraag is dan wat er wèl goed uit 
kan werken.   
En afgezien daarvan is het de vraag of wij met onze beperkte middelen 
uitvoering kunnen geven aan wat voor plan dan ook.  Op dit punt zijn 
wij afhankelijk van de giften uit Nederland, net als voor het 
levensonderhoud van Johan.  Dat betekent dat wij afhankelijk zijn van 
u, die dit leest.  Vergeet u ons ook dit keer niet?  Want er gaat hier 
niets vanzelf. 
Het mooiste aan dit werk is dat we het iedere keer weer van de Here 
mogen verwachten, en dat Hij ons ook hoort en ziet en op tijd 
antwoordt.  Vandaar de aanhef hierboven. 
 
In de Here verbonden, 

Peter Reijnders 
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Overzicht preekbeurten Johan  
tot eind juni: 
 
20 maart Derenbach 10 u 
27 maart Gerolstein (D)  10:30 u  Wincrange 17:30 u 
 
3 april  Derenbach 10 u 
10 april  Weert  10 u  Wincrange 17:30 u 
17 april  Derenbach 10 u 
24 april  Valkenburg  10 u  Wincrange 17:30 u 
 
1 mei  Derenbach 10 u 
8 mei  Daun (D) 10 u  Wincrange 17:30 u 
15 mei  Derenbach 10 u 
22 mei  Uithoorn 10 u  Wincrange 17:30 u 
29 mei  Prüm (D) 10 u  Wincrange 17:30 u 
 
5 juni  Derenbach 10 u 
12 juni  Gerolstein (D) 10:30 u  Wincrange 17:30 u 
19 juni  Derenbach 10 u 
26 juni  Venray  10 u  Wincrange 17:30 u 
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Van de penningmeester 
Giftenverantwoording dec 2015, jan en feb 2016: 
December 2015: €4344,03 
JvD 25 ; TS 50 ; HGS 25 ; JvS 50 ; JM 150 ; HS 75 ; RK 30 ; PdJ 50 ; AdJ 50 
, MD 75 ; JV 10 ; JD 500 ; HL 50 ; StBD 59 ; CdU 25 ; VadG 100 ; BS 50 ; 
MT 34,03 ; JB 1000 ; StEG 200 ; AMK 100 ; PR 25 ; GD 50 ; ED 25 ; StEG 
25 ; JL 25 ; FB 15 ; StB 150 , JJ 16 ; SV 25 ; BvB 30 ; LdJ 40 ; KB 600 ; 
LvdW 15 ; AM 30 ; TH 25 ; ECGU 450 , BK 50 ; JK 40. 
 
Januari 2016: €1784,03 
HGS 25 ; HS 75 ; RK 30 ; JD 500 ; HL 50 ; KS 25 ; StBD 59 ; CdU 25 ; VadG 
100 ; BS 50 ; MT 34,03 ; StBG 150 ; JL 25 ; FB 15 ; StEG 25 ; JJ 16 ; SV 25 
; BvB 30 ; LvdW 15 ; LdJ 40 ; AM 30 , TH 25 ; ECGU 240 ; BK 50 ; MVA 5 ; 
ECGU 80 , JK 40. 
 
Februari 2016: €1699,03 
JD 50 ; JvD 30 , HGS 25 ; JvD 30 ; HS 75 ; RK 30 ; JV 10 , HL 50 , CdU 25 ; 
VadG 100 ; MT 34,03 , BS 50 ; StBD 59 ; ED 10 ; ED 100 ; PR 50 ; JV 10 ; 
GdW 75 ; JL 25 ; StBG 150 ; FB 15 ; SV 25 ; JJ 16 ; StEG 25 ; LdJ 40 ; 
LvdW 15 ; BvB 30 ; AM 30 ; KM 400 ; TH 25 ; BK 50 ; JK 40. 
 
Opnieuw kwamen er grote giften binnen.  We zijn iedere keer weer 
verbaasd en dankbaar tegelijk.  Maar aan alle gevers zeggen we onze 
dank, of het nu veel of weinig is. 
Wel is het zo, dat de schijnbaar rooskleurige situatie die rond de 
jaarwisseling was ontstaan, daarna meteen weer omdraaide in een 
zorgelijke sfeer.  Wilt u Johan niet vergeten? 
 
Met vriendelijke groet, 

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) 


