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In deze nieuwsbrief 
 

- Nieuwe voorzitter 

- Voortgang in onze groep 

- Initiatieven in Luxemburg. 
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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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Bouwstenen 
Maar het Woord van de Heere blijft tot in 
eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u 
verkondigd is.   1 Petr.1:25 
 
Aan het begin van dit nieuwe jaar kijken we uit naar 
wat de Here gaat geven.  Maar ook kijken we 
dankbaar terug naar wat Hij gegeven heeft.  Ook al is 
bijna iedereen in ons groepje ziek geworden, 
waardoor we onze samenkomsten een paar weken niet konden houden.  Nu 
gaat het gelukkig weer beter met iedereen.  Onze laatste samenkomst was 
een bemoediging voor iedereen, en ook voor mijzelf, omdat de Here mij het 
woord gaf, dat men juist op dat moment nodig had.  Het is wonderlijk om 
deze dingen zo te ervaren. 
De gemeenteleden zijn nu bezig met het organiseren van de komst van het 
Flanders Gospel Choir in november van dit jaar.  Zij nemen alles op zich en 
doen dit graag, en ook dat maakt me blij.  We zien het gemeente-zijn zo 
steeds meer gestalte krijgen! 
Maar de Here werkt niet alleen in ons groepje, maar ook om ons heen.  Op 
de duitstalige pastorenbijeenkomsten in Luxemburg en in het belgische St 
Vith ervaren we een steeds grotere betrokkenheid met elkaar, en dit doet 
ons allen goed. 
Er is meer goed nieuws: Arie de Jong uit Anna Paulowna heeft zich bereid 
verklaard om het voorzitterschap op zich te nemen!  We mogen de Here 
hiervoor danken!  Wilt u voor hem bidden a.u.b. 
Nu u dit leest, wil ik u vragen om het niet alleen te lezen, maar om er ook 
verder mee aan de slag te gaan.  U kunt bidden voor alles wat hier gebeurt, 
maar u kunt het ook met anderen erover hebben.  Het werk hier in 
Luxemburg is nog altijd veel te weinig bekend, en u kunt daar zelf 
verandering in brengen, door er in uw gemeente of onder uw bekenden over 
te spreken.  We zouden u dankbaar zijn als u dat ook werkelijk zou doen.  En 
steeds weer wil ik benadrukken: het is niet mijn werk, maar het is het werk 
van de Here! 
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Gebedspunten: 
Blijft u bidden voor de gezondheid van al onze gemeenteleden, en ook voor 
mij.  Iedereen is nu wel hersteld, maar de winter is nog lang niet voorbij, en 
om ons heen zijn nog steeds veel mensen ziek. 
Tijdens onze samenkomsten blijkt dat we elkaar aanvullen, maar daarnaast 
zijn we toch ook heel verschillend.  Bidt u voor een goede onderlinge 
verstandhouding, en dat de Here onze contacten leidt. 
Onze zuster die een nieuwe positie heeft gekregen op haar werk vindt hierin 
nu rust, omdat dit goed blijkt te gaan, waarvoor we kunnen danken.  Bidt u 
voor haar, dat zij goed om kan gaan met conflictsituaties die af en toe 
voorkomen.  Bidt u ook voor haar zoon van 7 jaar, die blijft getuigen van de 
Here Jezus, op school en ook tegenover zijn vader; en dat zijn vader toch nog 
tot geloof mag komen. 
In het groenten-en fruitbedrijf waar Peter werkt nemen de zorgen alleen 
maar toe, zodat er menselijk gezien haast geen oplossing meer mogelijk is.   
Bidt u voor een oplossing van de Here.  Bidt u  ook voor Peter dat de Here 
hem leidt naar een andere betaalde baan. 
Onze broeder in het zuiden heeft uw blijvend gebed nodig, vanwege zijn 
eigen gezondheid en de situatie van zijn moeder, die hij zo lang dit nog gaat 
verzorgt.  
Een algemeen punt is de Zuhörtelefon.  Deze wordt steeds beter beluisterd, 
en dat is goed, maar wilt u ervoor bidden dat er onder de luisteraars ook 
mogen zijn die van zich laten horen.  De mensen blijven hier zo graag in hun 
schulpje zitten: bid dat dit doorbroken mag worden.  Bid dat mensen ons 
mogen vinden, en dat wij ontmoetingen mogen hebben met mensen die op 
zoek zijn naar het geloof. 
Eén van de vroegere pastors in het zuiden, die al een tijd gepensioneerd was, 
maar nog altijd nuttig werk voor de gemeenten deed, gaat in april terug naar 
Engeland.  Bid voor opvolging a.u.b., dat er evangelisten en helpers naar 
Luxemburg komen.  Dit land heeft het zo hard nodig! 
Bidt u ook voor de voorbereidingen voor de komst van het Flanders Gospel 
Choir in november, dat alles goed mag verlopen en dat we velen op deze 
manier mogen bereiken met het evangelie. 

In Hem verbonden, 
Johan Koopman 
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Nieuwjaarsbalans van De Sterke Toren: 
 

1. Voorzitter 

Op de valreep kunnen we u melden dat we een nieuwe voorzitter 

hebben!  Hierdoor kunnen we nu weer meer gaan ondernemen.  

Daarom willen we deze ruimte besteden om eens een balans op te 

maken. 

2. We zijn dankbaar voor u, die trouw het werk ondersteunen, ook in 

Gebedsondersteuning. Dit is heel belangrijk, en we hebben uw 

betrokkenheid heel hard nodig, want zonder uw gebed en 

betrokkenheid kunnen we dit werk niet eens doen! Dat blijkt ook na 

zo`n 30 jaar. 

3. Maar toch hebben we onze zorgen. Omdat onze maandelijkse 

ondersteuning vermindert. En die is juist zo belangrijk!  In gebed 

maar ook in betrokkenheid door er ook mogelijk met familie en 

vrienden of in uw gemeente er over te spreken, zodat meer mensen 

betrokken geraken. Want dat is de basis waarop zendingswerk kan 

bestaan. Zonder u kunnen wij niet werken. Want het is een vorm van 

samenwerking.  

4. De gemeente zet zich ook in en denkt mee, en is ook meer en meer 

betrokken. Ze gaan een gospelavond verzorgen, en willen het ook 

betalen. 

Alleen kan het gospelkoor pas komen in november. 

5. Ik verzorg regelmatig preekbeurten in andere gemeenten, waardoor 

ik zelf ook een bijdrage kan leveren, als inkomsten. En ik geef 

regelmatig Bijbelstudie, en pastorale begeleiding. 

Daarom hebben we in de gemeente deze afspraak gemaakt. Dat we 

de eerste en derde zondag om 10 uur een Eredienst hebben in de 

zaal, want het is hier belangrijk een neutrale ruimte om samen te 

komen.  
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Kost geen huur, omdat we in de zin der wet een stichting zijn en 

daarom de zaal in de eigen gemeente Wëntger/Wincrange gratis is. 

Op de andere zondagen kan ik dan elders spreken om 10 uur en dan 

hebben we `s avonds om 17.00 uur bij mij thuis een Eredienst. 

6. Zo ziet u zonder uw medewerking loopt hier niets! 

7. Daarom willen we in dit nieuwe jaar Luxemburg extra onder uw 

aandacht brengen.  Wilt u dit een invulling geven? 

 

Dank u voor uw betrokkenheid bij dit werk in Luxemburg.  Het is niet 

mijn werk,maar dat van de Here! 

 

In Hem verbonden, 

Johan Koopman 

 
 
 
Overzicht preekbeurten Johan tot half april 2017: 
5 feb  Derenbach 10 u 
12 feb Eupen (B) 10 u  Wincrange 17 u 
19 feb Derenbach 10 u 
26 feb Gerolstein (D) 10:30 u  Wincrange 17 u 
5 mrt Derenbach 10 u 
12 mrt Gerolstein 10:30 u  Wincrange 17 u 
19 mrt Derenbach 10 u 
26 mrt Valkenburg 10 u  Wincrange 17 u 
2 apr Derenbach 10 u 
9 apr Geleen  10 u  Wincrange 17 u 
16 apr Valkenburg 10 u 
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Van de secretaris/penningmeester 
 

Werp al uw zorgen op Hem,  want 
Hij zorgt voor u.   1Petr.5:7 
 
Na een wat merkwaardige tijd zien we nu 
weer heel positieve dingen gebeuren.  Ja, wij 
waren allemaal ziek, behalve Johan.  Bij 
mijzelf was het gelukkig geen griep, maar 

wel een zware en hardnekkige verkoudheid.  Daarbij kwam het Bijbelvers tot 
mij: in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede; dat is Psalm 41:4b.  En 
werkelijk dienen zich nieuwe mogelijkheden aan in mijn leven.  Op de laatste 
pastorenbijeenkomst kreeg ik het aanbod om te spreken over de Schepping – 
en inderdaad houd ik me daar al jaren mee bezig, maar dit wist degene die 
mij dit aanbod deed niet!   Dus kunnen we hierin duidelijk de leiding van de 
Here zien.  Hij geeft alles wat wij nodig hebben op het juiste moment!  Dat is 
wel eens spannend, omdat wij het graag wat eerder zouden willen zien, maar 
als dat zo zou zijn, dan hoeven we niet meer op de Here te vertrouwen, en 
dat is juist wat Hij van ons vraagt: om in situaties, die wat ons betreft 
onmogelijk zijn, toch erop te vertrouwen, dat de Here het goed zal maken.  
En Hij doet dit ook!   
Begin april wordt er weer een gezamenlijke dienst van bijna alle groepen in 
Luxemburg gehouden.  Er zijn sinds de vorige keer nog enkele groepen 
bijgekomen, zodat het mogelijk lijkt om bijna 1000 christenen bij elkaar te 
krijgen.  Wilt u ook hiervoor bidden? 
Ondertussen is Siegfried Skubski een tijd in Luxemburg geweest, samen met 
twee bijbelschoolstudenten uit Duitsland.  Zij hebben op een aantal plaatsen 
Goede Zaad-kalenders verdeeld, hier in het noorden en ook in het zuiden.  
We mogen hier heel dankbaar voor zijn!  En we blijven ervoor bidden dat 
mensen de dagteksten ook werkelijk lezen. 
Verder is er vanuit de gemeente van Scheidgen nog altijd het plan om een 
aparte boekentafel over de betrouwbaarheid van de Bijbel op te zetten.  Mijn 
eigen idee hierbij is nu om dit te combineren met het punt van schepping  
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tegenover de evolutieleer.  In feite is dit ook een gebedspunt: dat de Here 
duidelijkheid geeft in wat hierin mogelijk is.  Om de een of andere reden 
duurt alles in Luxemburg langer dan we in Nederland gewend zijn; maar door 
vol te houden gaat er toch wat gebeuren.  En het mag nog wel eens herhaald 
worden: het is niet ons werk, maar dat van de Here!  Ik ben blij dat ik ook 
hieraan deel mag hebben.  Zo mag ik dan ook uitzien naar wat Hij verder gaat 
doen in mijn leven. 
 

Gods zegen gewenst, 
Peter Reijnders 
 

Van de penningmeester 
 
Giftenverantwoording november en december 2016: 
November:  € 1819,03 
JS 25; JvD 30; IK 50; HGS 50; HS 75; RK 30; JV 10; GD 50; AV 15; HL 50; AK 300; 
LB 30; VadG 100; CdU 25; BS 50; MT 34,03; StBD 59; BGV 200; FB 15; StBG 
150; PV 25; StEG 25; BGV 125; JJ 16; BvB 30; LvdW 15; LdJ 40; AM 30; TH 25; 
BK 50; TdJ 25; JK 40. 
 
December:  € 2000,03 
JvD 30; JvS 25; JD 25; IK 50; HGS 50; AM 50; HS 75; JV 10; MD 75; AV 15; HL 
50; CdU 25; VadG 100; LB 30; BS 50; MT 34,03; KM 400; AS 50; FB 15; PV 25; 
StBG 150; BGV 125; StEG 25; SV 25; JJ 16; JD 25; BvB 30; LdJ 40; AM 30; TH 
25; BK 50; ECGU 180; TdJ 25; JK 40. 
 
Alle gevers willen wij hartelijk bedanken!  Er zijn de laatste tijd opnieuw 
enkele giften binnengekomen van mensen die wij niet kennen, en wij kunnen 
niet anders dan op deze manier daarvoor onze dank uit te spreken. 
De Here heeft steeds in al het nodige voorzien, ook als de rekensom van de 
penningmeester te zien gaf dat het niet meer kon.  Wilt u ook nu ervoor 
zorgen dat we de Here mogen danken? 


