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ANBI

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”.

Voorwoord van de secretaris:
Vanwege persoonlijke omstandigheden verschijnt deze rondzendbrief
opnieuw later dan gepland. Onze excuses hiervoor. We treffen enkele
maatregelen om dit in het vervolg te voorkomen, en om regelmatig de
rondzendbrief vier keer per jaar te laten verschijnen. We zijn u en de Here
zeer dankbaar dat u Johan zo trouw blijft steunen, wat we ook in de
eindejaarsgiften mochten zien, zelfs zonder dat deze brief al verschenen was!

Woord van de voorzitter:
En kom naar Hem toe als naar een levende
steen, die wel door de mensen verworpen
is, maar bij God uitverkoren en kostbaar (1
Pet.2:4)
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar. Ik
schrijf dit terwijl de sneeuw neerdwarrelt op
een kale en doodse wereld. Aan het einde van
het jaar in de maand december kunnen we niet anders verwachten dan dat
de natuur in rust is en dat sneeuw, hagel of regen de boventoon voert. Dit is
het lot wat de natuur wacht in iedere winter. En het staat symbool voor het
tijdelijke leven wat ieder mens deelachtig is. Het lot van ieder mens is
uiteindelijk het afleggen van het leven. En als we terugzien is slechts een
vraag belangrijk. En dat is; Wat hebben we gedaan met het leven dat God ons
heeft gegeven? Ik bedoel daarmee dat we eerst tot het besef zijn gekomen
dat we Jezus Christus nodig hebben als onze persoonlijke Heiland en
Verlosser. Afgelopen week is het duurste schilderij ter wereld verkocht en in
handen gekomen van de koningsfamilie van Saoedi-Arabie. Dit schilderij heet;
“Salvator Mundi”(vertaald; de Redder der wereld), geschilderd in 1490 door
Leonardo da Vinci. Het komt te hangen in het Louvre van het Midden-Oosten.
En als Christus onze Heiland is geworden, waarmee we zeggen dat Hij ons
gekocht en betaald heeft dan is de volgende vraag; Heer wat wilt U dat ik
doen zal? Dat is de vraag die Johan gesteld heeft in zijn leven. In het
afgelopen jaar mochten we daarom ook zien hoe Johan gebruikt is om het
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evangelie te mogen uitdelen in dit gedeelte van Luxemburg, samen met een
toegewijd team van broeders en zusters, die ook deze vraag hebben gehoord
en beantwoord. En ongetwijfeld zult u meer daarvan vernemen in deze brief.
We zien uit naar het komende jaar en ondanks alle turbulentie in de wereld
weten we heel zeker dat alles zal gaan zoals de Heer het voorzegd heeft in de
profetieen. Of het nu gaat om de Gemeente, Israel of de volkeren, we
kunnen in het volste vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien en kijken hoe
de Heer zijn plannen ontvouwt. Aan ons het voorrecht om in te stappen in
het geweldige werk wat de Heer doet door Zijn Geest in deze wereld. Want
we weten dat niet de dood het laatste woord heeft, maar dat het Leven van
Christus getriomfeerd heeft en in ons woont en ons bekwaam maakt om
dienaren te zijn van het Nieuwe Verbond. Ik zie uit naar het nieuwe jaar, u
ook?

Met vriendelijke groet,
Arie de Jong
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Bouwstenen
Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te
hebben (Rom.13:8a)
Aan het begin van het nieuwe jaar kijk ik dankbaar
terug op de dingen die er gebeurd zijn. Het optreden
van het Gospelkoor springt er wat dat betreft wel uit.
We hebben tijdens de voorbereiding een groot aantal
flyers verspreid, en het optreden van het koor was
weer prachtig. Aan het eind gaf een zuster uit onze groep een slotwoord, en
het geheel werd goed ontvangen door alle aanwezigen. We hopen en bidden
dat dit iets uit gaat werken naar de toekomst. Ons kleine groepje kan best
wat uitbreiding gebruiken! Bidt u hiervoor mee? Er zullen ook mensen zijn die
wel aangeraakt zijn door het optreden, maar die de stap naar onze
samenkomsten niet zomaar durven te zetten. Bidt u ook voor hen a.u.b.
Verder nam bijna iedereen een Goede Zaad kalender van ons aan. Bidt u dat
mensen daar werkelijk in lezen en zo de Here zoeken.
Ondertussen gebeurt er op de achtergrond ook van alles. Er zijn enkele
nieuwe contacten, niet alleen met mensen die hongerig zijn naar Gods
Woord, maar ook op het gebied van het evangelisatiewerk in het zuiden van
Luxemburg, waar we een vorm van samenwerking aan het uitwerken zijn,
met een studentengroep van Ichtus. Dit is tevens een gebedspunt, dat we zo
werkelijk tot iets concreets kunnen komen. Daarnaast zijn ook de
pastorenbijeenkomsten iedere keer weer tot zegen. Het is goed om op die
manier uitwisseling onder broeders te hebben! De laatste tijd ga ikzelf naar
de Duitstalige bijeenkomsten, en Peter naar de internationale groep, waar
Engels en Frans wordt gesproken. Zo verdelen we de taken.
In november is na vele jaren werk de eerste uitgave van het Nieuwe
Testament in het Luxemburgs verschenen. Voor mij was dit een prachtige
gebedsverhoring, omdat ik daar al vanaf het begin toen ik naar Luxemburg
kwam voor gebeden heb! Het is een heel mooie uitgave geworden. We
bidden dat dit boek werkelijk die mensen mag bereiken die de Here zoeken.
Verder hebben we nu ‘Du bist eingeladen’: dat zijn kleine kaartjes die we
kunnen uitdelen, en die verwijzen naar een YouTube-kanaal, waar nu ook in
het Duits een evangelisatiefilmpje staat.

5

Ook dit is een gebedspunt, dat we op deze eenvoudige manier mensen
kunnen bereiken die het nodig hebben. En eigenlijk is het zo dat alle
Luxemburgers de Here Jezus nodig hebben!
In ons groepje gaat de laatste tijd niet alles van een leien dakje. Een zuster is
veel ziek, en daarbij ook nog eens oververmoeid; gelukkig is nu eindelijk de
oorzaak gevonden en kan er een gerichte behandeling plaatsvinden. Wilt u
voor haar bidden? Zij heeft de laatste tijd weer meer contact met haar
familie. Bidt u dat zij daar tot getuigenis kan zijn.
Een andere zuster is verhuisd, wat veel inspanning met zich meebracht. In
haar werksituatie en in de persoonlijke sfeer vonden eerst positieve
ontwikkelingen plaats, maar er komen de laatste tijd allerlei hindernissen op
haar weg. Bidt u ook voor haar, dat zij goed kan functioneren, en dat de
werkdruk voor haar hanteerbaar blijft. Ze leert steeds meer te leven met de
Here, waarvoor we Hem mogen danken. Maar ook zij zit nu tegen
oververmoeidheid aan.
Onze broeder in het zuiden heeft het niet gemakkelijk, vanwege de situatie
rondom zijn moeder. Zij was een tijdlang thuis en moest daarna toch weer
naar het ziekenhuis. Bidt u voor beiden a.u.b.
U kunt ook bidden voor de diverse contacten die we de afgelopen tijd
hebben opgedaan. Dat men na een eerste positieve reaktie ook werkelijk
verder durft te gaan en naar onze samenkomsten durft te komen. Nog steeds
bestaat er op dit punt veel schroom. Bidt u om een doorbraak hierin. We
mogen de Heer ook danken voor een hernieuwd contact met een oude man,
die om een Goede Zaad kalender vroeg.
Dan is er nog Peter, die zijn eigen verhaal doet in ‘Van de secretaris’. Bidt u
ook voor hem a.u.b, dat hij tot zegen kan zijn op zijn werk, en dat hij de
gelegenheid vindt om een getuigenis van zijn geloof in de Here Jezus te
geven.

In Hem verbonden,
Johan Koopman
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Van de secretaris:
Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet
vroegen; Ik ben gevonden door hen die Mij
niet zochten (Jes.65:1)
Sinds afgelopen zomer is er heel veel gebeurd in
mijn leven: na mijn opleidingstraject vond ik direct
werk in Wiltz, in het houtatelier van de Sociale
Dienst, en een maand later gaf de Here me een aanzienlijk goedkoper
appartement in diezelfde plaats, zoals ik in de vorige rondzendbrief al
berichtte. Nu kan ik te voet naar mijn werk, of als ik wil ook op de fiets. Dit is
allemaal zegen van de Here; nog steeds ben ik verbaasd dat de Heer mij zo
genadig is. Dit gaat ook voortdurend verder. De samenwerking met de
andere collega’s verloopt prettig, en onze teamleider helpt me nu ook om
verder te solliciteren. Daarbij bleek dat er onlangs (in november) in
Luxemburg een wet is aangenomen waardoor in het buitenland behaald
diploma’s nu ook hier geldig zijn. Deze hoef ik dus niet om te laten zetten!
Verder heb ik een arbeidscontract mogen tekenen voor het hele komende
jaar 2018! Soms denk ik: waar verdien ik het aan, maar nee: zo laat de Here
zijn genade zien, en het is bemoedigend om dat nu zelf in deze mate mee te
mogen maken. Zo leer ik hoe groot de genade van de Here is, en kan ik ook
een persoonlijk getuigenis hiervan geven.
Dat zouden we dan ook graag duidelijk willen maken aan de mensen hier in
deze streek. Op 25 november was er het optreden van het Flanders Gospel
Choir, en ook daarin kwam uit de liederen en de uitleg daaromheen Gods
genade tot uiting. We blijven ervoor bidden dat de mensen die er waren een
aanraking van de Here ontvangen, en dat er zo werkelijk iets gebeurt, dat
mensen de Here mogen vinden. Al is het natuurlijk steeds weer andersom: de
Here zoekt en vindt mensen. Vandaar ook de bijbeltekst hierboven.
Ook heb ik in november weer meegeholpen bij de boekenstand op de
Bicherdeeg in Walferdange, waar we ieder jaar enkele honderden Goede
Zaad-kalenders uitdelen. Daar konden we ook enkele exemplaren verkopen
van het Nieuwe Testament in het Luxemburgs!
Daarnaast geef ik regelmatig een speciaal sneeuw- en gladheidsweerbericht
door aan een bedrijf in terreinonderhoud., dat onder Nederlandse leiding
staat. Dit is een broeder in de Here! Tijdens mijn opleiding afgelopen zomer
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kwam ik in contact met dit bedrijfje. Hoe wonderlijk werkt de Heer toch in
ons leven!
Verder staat er nog altijd op mijn programma om een lezing te gaan houden
over schepping en evolutie. Vanwege alle nieuwe ontwikkelingen in mijn
situatie is dit wat op de achtergrond geraakt, maar na de jaarwisseling wil ik
dit weer oppakken. Want ook dat kan een manier zijn om mensen te laten
zien dat de Bijbel toch gelijk heeft, en niet de zogeheten wetenschap. Maar
het is niet eenvoudig om daartoe de juiste thema’s bij elkaar te halen en daar
een sluitend verhaal van te maken dat de mensen kan aanspreken. Dit is
daarom ook een persoonlijk gebedspunt van mijn kant.

Gods zegen toegewenst,
Peter Reijnders

Preekbeurten Johan jan tot begin apr 2018:
14 jan
21 jan
28 jan
4 feb
11 feb
18 feb
25 feb
4 mrt
11 mrt
18 mrt
25 mrt
1 apr
8 apr
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Gerolstein (D)
Derenbach
Weert
Derenbach
Daun (D)
Derenbach
Gerolstein (D)
Derenbach
Geleen
Derenbach
Eupen (B)
Derenbach
Valkenburg

10:30 u
10 u
10 u
10 u
10 u
10 u
10 u
10 u
10 u
10 u
10 u
10 u
10 u

Wincrange

17 u

Wincrange

17 u

Wincrange

17 u

Wincrange

17 u

Wincrange

17 u

Wincrange

17 u

Wincrange
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Van de penningmeester
Giftenverantwoording sep tm dec 2017
December 2017: € 2975,03
TS 50; IK 50; SS 500; HGS 50; MD 75; HS 75; RK 30; TV 15; HL 50; CdU 25;
VadG 100; MT 34,03; BS 50; JA 10; StBD 59; GD 50; VI 750; FB 15; LB 90; JB
100; StBG 171; PV 25; LB 30; BGV 125; JJ 16; SV 25; StEG 25; BvB 30; LdJ 40;
AM 30; ECGU 90; TH 25; BK 50; TdJ 25; JK 40; JH 50.
November 2017: € 3005,03
JvS 25; JvD 30; IK 50; KM 500; HS 75; RK 30; HGS 50; TV 15; HL 50; CdU 25;
VadG 100; MT 34,03; BS 50; JA 10; VI 750; StBD 59; TS 50; StBG 171; PV 25; JB
100; FB 15; JJ 16; StEG 25; BGV 125; SV 25; BvB 30; LdJ 40; AM 30; TH 25;
ECGU 310; BK 50; TdJ 25; JK 40; JH 50.
Oktober 2017: € 2851,03
IK 50; JvD 30; JvS 25; KS 30; HS 75; HGS 50; RK 30; WH 25; TV 15; HL 50; CdU
25; VadG 100; BS 50; MT 34,03; StBD 59; JA 10; VI 750; ED 16; IK 50; AM 60;
JB 100; FB 15; StBG 171; PV 25; BGV 125; JJ 16; HvD 30; StEG 25; SV 25; LdJ
40; BvB 30; AM 30; TH 25; ECGU 240; BK 50; MV 5; TdJ 25; ECGU 225; JH 50;
JK 40.
September 2017: € 2294,03
HS 75; RK 30; HGS 50; TV 15; HL 50; CdU 25; VadG 100; LB 30; MT 34,03; BS
50; JA 10; StBD 59; StBD 245; VI 750; PV 25; FB 15; JB 100; StBG 150; BGV
125; SV 25; JJ 16; StEG 25; BvB 30; LdJ 40; AM 30; TH 25; BK 50; TdJ 25; JH 50;
JK 40.
Alle gevers willen we zoals altijd van harte bedanken, of het nu om grote of
kleine bedragen gaat. Dank u dat u ook aan het eind van het jaar aan ons
gedacht hebt, zelfs al was deze rondzendbrief nog niet verschenen!
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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
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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)
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