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In deze nieuwbrief 

 

- Boekenfeest Vianden in 
                                september 

- De Here voorziet 
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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 : 
vacant 
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:preijnders@mylife.lu
mailto:johan.jkoopman@gmail.com
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Van de interim-voorzitter 
 
De vrucht van de Geest is liefde. Gal.5:22 
 

Beste vrienden, 
mijn tijd als interimvoorzitter van de 
stichting „De sterke Toren“ is met ingang 
van de Luxemburgse zomervakantie 
afgelopen. Deze gelegenheid wil ik 
gebruiken om iedereen hartelijk dank te 
zeggen voor u meeleven met het 
gemeentestichtend werk in Luxemburg. In 
het bijzonder wil ik danken voor alle gaven 
die de laaste tijd voor Johan Koopman 
binnen gekomen zijn. Verschillenden van u 

hebben hun barmhartigheid laten zien. Dat maakt ons enorm dankbaar. 
Zonder uw steun kan het gewoon niet, en ik hoop dat u Johan ook verder 
blijft steunen. 
Als ik naar het land Luxemburg kijk, dan doe ik dit met gemengde gevoelens.  
De plannen die wij maken komen niet uit zoals we het wensten.  Toch zien 
we de Here aan het werk!  Hij doet de dingen op zijn manier.  Met Luxemburg 
heeft Hij zeer veel geduld; wij moeten leren daarmee om te gaan, en in feite 
betekent dat, dat we net zo veel geduld nodig hebben.  En dan niet alleen wij, 
maar ook u die ons steunt.  Helaas had onze zendingsorganisatie niet zoveel 
geduld.  Dat betekent dat wij ons project moesten stoppen.  Uiteraard doen 
wij dit met pijn in het hart, want Luxemburg is ons lief geworden. 
Deze situatie doet mij denken aan Galaten 6:8: wie in de Geest zaait, zal uit 
de Geest het eeuwige leven oogsten.  Het is precies dat, wat er nu in 
Luxemburg gebeurt, en we mogen er dan ook zeker van zijn, dat er een oogst 
zal volgen. 
Vaak heb ik in het gebed erover nagedacht wat hier moet gebeuren. Ik 
persoonlijk denk dat een gebedsbeweging voor Luxemburg moet ontstaan. 
  



 

4 

 Van daaruit kunnen en zullen er dan dingen gebeuren, waaraan we zien dat 
de Here die bewerkt.  Dus laten wij samen voor de troon van God komen en 
Hem vragen, dat hij door zijn Heilige Geest het onmogelijke toch mogelijk 
maakt. Als hij het land niet voorbereidt, als Hij niet harten opent, dan kunnen 
wij heel aktief zijn maar er gaat niets gebeuren. Ook heeft de Here de harten 
van Johan en later ook van Peter geopend om naar Luxemburg te gaan.   
Mag ik u daarom vragen te overwegen of u alleen of, als dat mogelijk is, 
samen met anderen, regelmatig wilt bidden voor het land Luxemburg. Dat er 
een openheid voor Jezus Christus in de harten van de mensen mag groeien. 
We zien hier tot nu toe een klein begin van. Laten wij God vragen dat het in 
de toekomst een echte geestelijke doorbraak mag geven. 
Ik wens iedereen een gezegende nazomer toe en een versterking van ziel en 
lichaam door onze Heer en verlosser Jezus Christus.  
 

Hartelijke groeten,  
Matthias Schilp 
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Bouwstenen 
 
Verder, broeders, al wat waar is,  al wat eerbaar is, 
al wat rechtvaardig is, al  wat rein is, al wat lieflijk is, 
al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er 
iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.  Fil.4:8 
Vol dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen 
periode.  Wat is er veel gebeurd!  We zien een 
beweging in de levens van mensen om te getuigen, 
bijvoorbeeld in hun eigen familie.  Dit is nieuw, en het 
laat zien dat de Here krachtig werkt in ons groepje.   
Als we samenkomen op zondag, dan merken we 
steeds dat de Here ons leidt.  Soms geeft Hij me 
andere woorden dan die ik voorbereid had, vanwege de omstandigheden 
waarin iemand van ons verkeert. 
Ook de bijbelstudies zijn steeds tot een zegen, want ik merk dat het woord 
aangenomen wordt, en ook hieraan zien we dat de Here in ieders leven 
werkt.  Zo groeien de gemeenteleden, en dat stemt me tot minstens zoveel 
tevredenheid dan wanneer er iemand bijkomt.  
Van 11 tot 20 november zal de Bijbeltentoonstelling gehouden worden in 
Scheidgen.  Peter zal daar ook aan meewerken.  Ik heb hem het 
evangelisatiewerk overgedragen, omdat hij beter uit de voeten kan dan ik.  
Voor de rest heeft mijn dokter onlangs bevestigd dat mijn gezondheid 
uitstekend is! 
Bij de gebedspunten kunnen we ook beginnen met te danken, omdat onze 
zuster, die anderhalf jaar geleden is teruggekeerd van de Jehova’s getuigen, 
de laatste tijd door een gerichte behandeling van de dokter minder pijn 
heeft.   
Een ander punt is wel dat de ongelovige man van onze zuster pas geleden 
heeft besloten om bij haar weg te gaan.  Dit grijpt diep in in het leven van 
alledrie, zeker ook bij hun zoon die in september 7 jaar wordt.  Bidt u voor 
alle drie, ook voor de ongelovige man.  Verder kunt u danken dat deze zuster 
per oktober op haar werk een functie kan krijgen die fysiek minder belastend 
is.   
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Dit leek eerst niet mogelijk, maar werd plotseling toch toegestaan: de Here 
heeft ons gebed beantwoord! 
Onze broeder in het zuiden wil zich nu ook onder behandeling van mijn eigen 
dokter hier in Wincrange stellen, om meer duidelijkheid te krijgen over hoe 
hij behandeld kan worden.  Bidt u ook voor hem a.u.b. 
John en Isabelle blijven worstelen met hun persoonlijke situatie.  Ze hebben 
beiden uw gebed broodnodig.  Dat ze het mogen verwachten van de Here.  
John heeft een misstap gemaakt, en dit heeft tot een scheiding geleid.  Hij is 
nu weer in Nederland.  We hebben nog wel contact met Isabelle, en we 
hopen dat ze weer terugkomt in ons groepje. 
Ook in het groenten-en fruitbedrijfje gaat het niet van een leien dakje.  Zowel 
moeder als zoon staan voor situaties waar geen echte oplossing in zicht lijkt.  
Bidt u ook voor hen. 
Peter is met een aantal projecten bezig op het gebied van zijn studie.  Bid dat 
dit nu werkelijk tot een concreet resultaat mag leiden. 
Natuurlijk kunt u ook bidden voor het Boekenfeest dat op 17 en 18 
september gehouden wordt in Vianden, en waar we weer met een 
boekentafel mogen staan, dat velen de weg daarnaartoe mogen vinden.   
Dank de Here voor deze prachtige gelegenheid om iets van het geloof te 
laten zien. 
Daarbij noemen we ook de Bijbeltentoonstelling, van 11 tot 20 november in 
Scheidgen.  De voorbereiding hiervoor is in volle gang; bid dat de Here alles 
leidt, en dat het ook echt zijn werk zal zijn. 
In het zuiden van Luxemburg is er een groepje dat de laatste tijd niet is 
gegroeid maar juist kleiner geworden.  Bid dat de Here opnieuw een aanwas 
mag geven. 
Tenslotte wil ik u danken voor de steun en de zegen die ik tijdens mijn 
bezoeken aan Nederland heb mogen ervaren!  Het is hartverwarmend om zo 
door u voortgeholpen te worden.  Mijn gebed is dat de Here u op uw beurt 
ook zegent! 
 

In Hem verbonden, 
Johan Koopman 
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Van de secretaris/penningmeester 
 

Vertrouw op de Heer met heel je hart, en 
steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al 
je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.  
Spr.3:5 en 6. 
 
Deze periode is voor ons heel bijzonder: er 
staan op verschillende gebieden tamelijk 

grote veranderingen op stapel.  Matthias Schilp heeft van zijn 
zendingsorganisatie te horen gekregen dat deze het werk in Luxemburg niet 
langer wil ondersteunen.   U kunt hierover meer lezen in zijn bijdrage van de 
interimvoorzitter.  Verder leek het nog maar de vraag of ikzelf hier wel zou 
kunnen blijven, omdat het naar de mens gesproken niet mogelijk is om als 
50-plusser een baan te vinden in Luxemburg.  Toch zien we dat de Here 
voorziet!  Temidden van onze onmogelijkheden maakt de Here dingen 
mogelijk.  Ineens gebeurt er iets wat we van tevoren niet hadden kunnen 
bedenken.  Dit zou ik u graag verder uitleggen, maar daar is het hier de plaats 
niet voor. 
Er moet ook nog iets gezegd worden over de speciale brief die we onlangs 
hebben laten uitgaan, en die geschreven is door Matthias Schilp.  Hierop 
kwam enige terechte kritiek, omdat het zo overkwam dat wie niet zou geven, 
zou zondigen.  Dit heeft te maken met de cultuurverschillen tussen Duitsland 
en Nederland, en wij hebben niet op tijd opgemerkt dat deze woorden in 
Nederland anders overkomen dan in Duitsland.  Daarom onze welgemeende 
excuses. 
Naderende boekenfeest Vianden 
Op 17 en 18 september is er weer het Boekenfeest in het kasteel van 
Vianden, waar ik opnieuw graag naar toe zal gaan.  De Here geeft daar op een 
speciale manier zijn zegen. 
Daarna is er in november de Bijbeltentoonstelling in de gemeente van 
Scheidgen (dat ligt onder Echternach).  Hier zien we minstens zo veel naar 
uit!   
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Er zal heel wat bekendheid aan worden gegeven, onder andere door het 
verspreiden van flyers, en we mogen hier werkelijk iets van verwachten: er 
zullen vele mensen met Gods Woord in aanraking komen! 
Wij zoeken een nieuwe voorzitter 
Nu Matthias Schilp zijn voorzitterschap ten einde brengt moeten wij opnieuw 
op zoek naar een nieuwe voorzitter!  Dit is een merkwaardige uitdaging, 
waarvoor de Here ons stelt.  We kunnen hier op dit moment geen verder 
bericht over geven.  De gedachten die we hierover hebben komen zomaar 
niet uit.  Toch weten we dat de Here op zijn tijd voorziet, want dit zien we 
voortdurend gebeuren.  Op dit moment is dit ons grootste gebedspunt, en als 
u wilt, mag u meebidden. 
 

Gods zegen toegewenst, 
Peter Reijnders 
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Overzicht preekbeurten Johan: 
 
21 aug Derenbach 10 u 
 
28 aug  Geleen  10 u  Wincrange  17:30 u 
 
4 sep Derenbach 10 u 
 
11 sep Wincrange 10 u 
 
18 sep Derenbach 10 u 
 
25 sep Oudewater 10 u  Bodegraven  18:30 u 
 
2 okt Derenbach 10 u 
 
9 okt Valkenburg 10 u  Wincrange 17:30 u 
 
16 okt Derenbach 10 u 
 
23 okt  Geleen  10 u  Wincrange 17:30 u 
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Van de penningmeester 
Giftenverantwoording vanaf maart 2016: 
 
Maart 2016: € 1434,03 
HGS 25; JD 75; JvD 30; RK 30; HS 75; JV 10; JvW 50; HL 50; CdU 25; VadG 100; BS 50; 
MT 34,03; StBD 235; StBD 59; KB 50; IK 50; JL 25; FB 15; StB 150; JJ 16; SV 25; StEG 
25; LvdW 15; LdJ 40; AM 30; BvB 30; TH 25; BK 50; JK 40. 
April 2016: € 1729,03 
JvD 30; HS 75; RK 30; JV 10; StBD 59; HL 50; KS 25; VadG 100; MT 34,03; BS 50; HSt 
250; ED 10; PR 200; IK 50; JL 25; StB 150; FB 15; JR 16; SV 25; StEG 25; CdU 25; BvB 
30; LvdW 15; LdJ 40; AM 30; TH 25; EGU 240; BK 50; MV 5; JK 40. 
Mei 2016: € 1704,03 
JvD 30; HS 75; HGS 25; JD 75; RK 30; JV 10; AM 100; StBD 59; HL 50; CdU 25; VadG 
100; BS 50; MT 34,03; JvO 100; HGS 25; JL 25; FB 15; StB 150; JJ 16; SV 25; StEG 25; JD 
75; BvB 30; LdJ 40; LvdW 15; AM 30; WvtW 25; EGU 200; Co 130; TH 25; BK 50; JK 40. 
Juni 2016: € 5655,03 
MP 25; JvS 200; LvZ 100; LvZ 50; KvdL 50; KvdL 50; AvG 50; JB 1000; JvD 30; KS 50; TH 
50; RM 50; JK 100; PS 100; AR 500; HS 75; IB 35; RK 30; JV 10; HGS 25; HG 30; HL 100; 
JD 25; JB 500; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; BS 50; StBD 59; StBD 85; IK 100; ED 21; 
PR 50; JL 25; FB 15; StB 150; JJ 16; SV 25; StEG 25; KM 1000; BvB 30; LvdW 15; ALV 
100; AM 30; KB 400; TH 25; CF 50; BK 50; JK 40. 
Juli 2016: €5664,03 
TH 50; HS 75; HGS 50; TS 50; JR 500; RK 30, JV 10; JD 25; JvW 50; AV 30; HL 50; KS 25; 
CdU 25; VadG 100; BS 50; MT 34,03; MvW 100; AvtW 20; StBD 59; PA 750; PB 400; 
TH 100; AdJ 300; IK 50; PV 150; JH 10; MM 50; GdW 50; HA 200; AS 15; JA 100; StB 
150; FB 15; JL 25; VI 1000; MS 150; JJ 16; SV 25; StEG 25; PdJ 100; BvB 30, LdJ 40, 
LvdW 15; AM 30; TH 25; EGU 240; BK 50; MVA 5; AM 50; TJ 25; JK 40; CdU 100. 

 
Nadat wij ons genoodzaakt zagen om toch nog weer een actie te gaan voeren 
staan we verbaasd over de geweldige uitwerking hiervan, zoals u in het 
bovenstaande overzicht kunt zien.  We willen iedereen heel hartelijk danken 
voor wat zij gegeven hebben, en uiteraard ook degenen die dit op 
regelmatige basis doen.  Dank u voor uw betrokkenheid bij het werk van 
Johan Koopman in Luxemburg!  Natuurlijk danken we ook de Here, die dit in 
u bewerkt heeft.  Hem komt de eer toe!  Daartoe zijn wij dan ook hier in 
Luxemburg, om de mensen te laten zien dat er een God is, die erop wacht om 
Heer te zijn in hun leven. 
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Comité van aanbeveling 
 
De volgende gemeentes steunen het werk van Johan Koopman: 
 
Evangelische BaptistengemeenteValkenburg a/d Geul:   
www.ebgvalkenburg.nl  
 
Dabar Gemeente Oudewater:    
www.bijbelgemeentedabar.nl  
 
Evangelisatiekring Irene Bodegraven:   
www.vergadering.nu/bodegraven-irene  
 
Baptistengemeente Weert:    
www.bgweert.nl  
 
Bijbelgemeente Venray:    
www.bijbelgemeentevenray.nl  
 
Bijbelgemeente Venlo    
www.bijbelgemeente.nl  
 
Evangelische Christengemeenschap Uithoorn    
www.ecguithoorn.nl  
 
Christengemeente Oud-Beijerland    
www.kaleo.nl  
 
Evangelische Gemeente Geleen   
www.evangelischegemeentegeleen.nl  
  

http://www.ebgvalkenburg.nl/
http://www.bijbelgemeentedabar.nl/
http://www.vergadering.nu/bodegraven-irene
http://www.bgweert.nl/
http://www.bijbelgemeentevenray.nl/
http://www.bijbelgemeente.nl/
http://www.ecguithoorn.nl/
http://www.kaleo.nl/
http://www.evangelischegemeentegeleen.nl/


 

12 

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) 


