Nieuwsbrief

de sterke toren
De naam des Heren is een Sterke Toren, de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. (Spreuken 18:10)

Gemeentestichtend - en vormend werk in Limburg an Noord Luxemburg
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Voorwoord van de Voorzitter
“Want niemand kan een ander funda‐
ment leggen dan hetgeen gelegd is, het‐
welk is Jezus Christus”, 1 Kor. 3:11.
Deze prachtige tekst staat in een hoofd‐
stuk waarin Paulus betoogt hoe wij als
christenen ons leven zouden leven. Ons
fundament is Christus. Die door zijn lij‐
den, sterven en opstanding dit sterke
fundament gelegd hee , er is een enor‐
me prijs voor betaald. Paulus moedigt de
Gemeente aan op waar‐
dige wijze hierop te bou‐
wen, met goud, zilver en
kostbare stenen. Wat be‐
doelt hij daarmee? Dat
we bouwen niet voor ei‐
gen eer maar tot Zijn
eer. En ook weten dat we
Gods medearbeiders zijn en niet in
dienst staan van mensen. Onze verant‐
woordelijkheid is dan ook in de eerste
plaats ten opzichte van de Heer zelf.
Dit bouwen gaat dikwijls ook gepaard
met lijden en moeite. Petrus zegt hiero‐
ver dat we in Zijn voetsporen zouden
treden. Dit kan op velerlei manieren. In

landen waar vervolging is kunnen we
voor onze broeders en zusters bidden en
geven. Maar in Luxemburg is wellicht
het lijden omwille van Christus de een‐
zaamheid en dikwijls ook onbegrip.
Johan mag hier een mooie taak in ver‐
vullen om de kleine Gemeente daar op te
bouwen, te bemoedigen en te versterken.
En het evangelie in dit prachtige maar
geestelijk arme land te verkondigen. Ons
gebed voor hem is
ook hard nodig.
We zijn heel dank‐
baar voor een vaste
en trouwe achterban
waarin we toch dui‐
delijk steeds het
Lichaam van Chris‐
tus in werking mogen zien, waarin de
een de ander mag dienen en andersom.
Mijn gebed is dat we in dat spoor verder
mogen gaan tot eer en verheerlijking van
Jezus Christus, ons eeuwig Fundament.
Met vriendelijke groet,
Arie de Jong

Maart / April 2018

Bouwstenen
•Ps. 27:13-14 : Als ik toch
niet had geloofd dat ik
de goedheid van de
HEERE zou zien in het
land van de levenden,
ik was vergaan. Wacht
op de HEERE, wees
sterk en HIJ zal uw hart
strek maken; ja, wacht op de HEERE.
Iedere dag leren we weer het te verwachten
van de HEER, want dan hadden we nooit dat
kunnen doen wat HIJ mogelijk gemaakt
hee . Ja, want HIJ alleen is in staat mensen te
veranderen, op ZIJN tijd! Daarom ben en bli‐
jf ik dankbaar wat de HEE aan het doen is.
We hebben nieuwe contacten, maar normaal
schrijf ik daar niet veel over maar nu wil ik
daar uw gebed voor vragen:
◊ Een echtpaar van in de 40, de man kent
de HEER, de vrouw nog niet. Bid mee dat ook
de vrouw tot geloof mag komen, want hij zou
wel graag naar de gemeente willen komen,
maar hij wacht op de HEE zodat hij samen
met zijn vrouw kan komen.
◊ Ik ken ook een man sinds 2016. Hij vroeg
naar een boekje over GOD dat hij besteld
hadt via de luistertelefoon. Want hij had
niets met GOD, maar hij wilde wel eens we‐
ten wat wij over GOD schrijven. Ik ging naar
hem toe en gaf hem dat boekje. Hij was erg
nors want hij had niets met GOD, en ik gaf
hem ook een goede zaad kalender, want ik
vroeg hem, wilt u een kalender? Hij nam ook
de kalender aan. In december belde hij mij of
ik een nieuwe kalender voor hem had, want
hij las er iedere dag in, en kon er niet meer
buiten. Een man die dit jaar 80 jaar wordt, hij
hee de kalender voor het volgende jaar al
besteld! “Als ik dan nog hier ben” zei hij. Zijn
vrouw en kinderen geloven niet, hij zal
daarom niet naar de gemeente komen.
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◊ Een zuster uit de gemeente is ziek, klaagt
over hoofdpijn en oververmoedheid, maar
neemt vele medicijnen niet omdat ze er aler‐
gisch voor is.
◊ Bid ook voor Peter, hij krijgt hier hulp om
een baan te vinden, met hulp van mensen die
dat in opdracht van de staat doen, zo worden
vele mensen geholpen, zeker als je uit het
buitenland komt. Nu hee hij tijdelijke baan
waar hij geld mee verdienen kan en de taal
Frans bij kan spijkeren. Daarnaast krijgt hij
Luxemburgs.
◊ Verdere gebedspunten vindt u in de vori‐
ge brieven. Als u ze niet meer hebt, kunt u ze
altijd terug vinden op de website van de
stichting De Sterke Toren.
◊ Wat de zaal aangaat: we gaan niet meer
naar de zaal voor onze samenkomsten, maar
gaan deels naar Nathalie en deels bij mij. De
eerste en de derde zondag bij mij om 10 uur.
De tweede en vierde zondag bij Nathalie, en
ook als er een vijfde zondag is!
◊ Bel even aub. Als u wilt komen, dan kun‐
nen we zeggen waar de Dienst is.
◊ Onlangs hadden we onze vergadering van
de Sterke Toren en Ho nung r Jiddereen,
bidt u mee, voor de nieuwe plannen voor de
komende tijd. Met de vraag wat kunnen we
hier in Luxemburg voor acties houden, want
dat hebt u mogelijk gemaakt. Dank voor uw
bijdragen!
◊ Dan even over mijn gezondheid: u weet
dat ik al jaren problemen heb met mijn rug,
maar het wordt niet minder maar meer! Ver‐
der gaat het goed met mij, de huisarts is zeer
tevreden. Alleen de rug is niet veel aan te ve‐
randeren, daarom heb ik daarvoor uw gebed
nodig. Want HIJ is de Dokter bij uitstek!
In Hem verbonden,
Johan Koopman

Preekbeurten Johan
25 mrt

Eupen (B)

10 u

1 apr

Wincrange

10 u

8 apr

Valkenburg

10 u

15 apr

Wincrange

10 u

22 apr

Uithoorn

10 u

29 apr
6 mei

Wincrange

10 u

13 mei

Geleen

10 u

20 mei

Wincrange

10 u

27 mei

Gerolstein (D)

10:30 u

3 jun

Wincrange

10 u

10 jun

Oudewater

17 jun

Wincrange

10 u

24 jun

Gerolstein (D)

10:30 u

Wincrange

10 u

1 jul
8 jul

Wardin

17 u

Wardin

17 u

Wardin

17 u

Wardin

17 u

Wardin

17 u

Wardin

17 u

Bodegraven 18 u
Wardin

17 u

Wardin

17 u

Van de penningmeester
Overzicht giften januari en februari 2018
Januari 2018: € 2965,03

JvD 35; IK 50; KS 30; LB 30; HS 75; LvZ 100; RK 30;
HGS 50; TV 15; HL 50; CdU 25; VadG 100; BS 50;
MT 34,03; StBD 59; JA 10; VI 750; PV 25; JB 100;
StBG 171; BGV 125; StEG 25; JvS 25; JJ 16; SV 25;
JvD 360; JvD 30; LdJ 40; BvB 15; AM 30; ECGU 50; TH 25;
ECGU 240; BK 50; MVA 5; TdJ 25; JH 50; JK 40.

Februari 2018: € 2645,03

JvD 35; LB 30; HS 75; HGS 75; KM 500; RK 30; TV 15;
HL 50; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; BS 50; JA 10; VI 750;
StBD 59; AS 50; ED 20; PV 25; StBG 171; JB 100; BV 125;
JJ 16; SV 25; StEG 25; LdJ 40; BvB 15; AM 30; TH 25;
BK 50; TdJ 25; JH 50; JK 40.

Alle gevers zoals steeds onze hartelijke dank!
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Colofon - Gi en - ANBI
Gebedsbrief met o.a. Bouwstenen (nieuwsbrief Johan Koopman).
Websites:

www.desterketoren.nl
www.ho nung rjiddereen.lu

Bestuur:

algemeen emailadres: sterketoren@gmail.com

Voorzitter:

Arie de Jong, email: ariejeannette@gmail.com

Secretaris/penningmeester: Peter Reijnders, ue du Moulin 13, L-9539 Wiltz,
Tel: 00352-26950327
Zendeling:

Johan Koopman
Haaptstrooss 78A, L-9780 Wincrange
Tel: 00352-26957478
email: johan.jkoopman@gmail.com

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

Uw gi en zijn in Nederland a rekbaar volgens de ANBI-wetgeving. Als u dit
voor vijf jaar vastlegt verdwijnt de drempel van het a rekbare bedrag, zodat
dit gunstiger is. Dit kan eenvoudig aangevraagd worden bij de belastingdienst,
zonder tussenkomst van een no-taris. 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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Druk: Werkcentrum Aalsmeer, Zwarteweg 98, Aalsmeer

A rekbaarheid gi en:

