Voorwoord van de Voorzitter
“Zo dan, troost elkaar met deze woorden. ”, 1 Thess. 4:18.
Beste Vrienden en medearbeiders,

zo als Paulus ons noemt.
Onlangs zijn we op een begrafenis
geweest waarbij een dierbare zuster ter aarde besteld werd. Haar
leven bestond uit een eenvoudige dienst aan de Heer maar toch
ook juist op die manier zo krachtig. In dat opzicht was deze begrafenisdienst dan ook een dankdienst, haar loop was ten einde

gekomen en zij had het geloof behouden en haar wacht een zegekroon. Dit alles overdenkende werd ik bepaald bij Kolossenzen 4:10,11; “Aristarchus, mijn medegevangene laat u groeten, en Marcus, de neef van Barnabas, over hem hebt gij opdracht gekregen; ontvangt
hem indien hij bij u mocht komen. En Jezus genaamd Justus, de enigen uit
de besnedenen die mijn medewerkers zijn voor het Koninkrijk Gods, en die

138

September / Oktober 2018

...
mij dan ook tot troost zijn geweest.”
Paulus eindigt deze Kolossenzen brief met te noemen wie hem
geholpen hebben om het evangelie te verkondigen. Natuurlijk is
dit niet zonder betekenis. Het gaat dikwijls om de enkeling die
bereidt is om zijn leven over te geven in de dienst van de Heer
en zo een medearbeider te zijn van hen die in de frontlinie
staan. Paulus zegt van hen; “de enigen uit de besnedenen die
mijn medewerkers zijn”. Het lijkt altijd wel een persoonlijke
keus te zijn om de Here Jezus te volgen en te dienen. Hier wordt
van de een gezegd dat hij een medegevangene is en van de ander wordt gezegd dat hij tot grote troost is geweest. Wij, als achterban van Johan mogen hem op velerlei wijze helpen en dan
bedoel ik vooral in het gebed. En natuurlijk ook door af en toe
iets van ons te laten horen op welke wijze dan ook. Voor Johan
is het ook belangrijk dat hij weet dat hij er niet alleen voor staat
maar met u en vooral in de Heer dit mooie werk mag doen. Het
is heel bemoedigend om te zien hoe in de laatste tijd velen van u
dit werk ook financieel ondersteunen en daarmee Johan de rust
en de tijd geven om zich geheel te wijden tot de evangelieverkondiging en pastoraat in Luxemburg.
Wat is het een voorrecht dat we een Aristarchus, Marcus of een
Justus mogen zijn in dit geweldige werk wat de Heer doet in
Luxemburg.
Met vriendelijke groet, in Hem verbonden,
Arie de Jong
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Bouwstenen
“Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.” Fil. 4:4
Over de zomerperiode leek ik eerst weinig
nieuws te kunnen melden, alleen dat er nu
eindelijk aanpassingen komen in mijn woning. De doucheruimte zal in oktober worden verbouwd, waardoor de wasmachine
daar kan staan en ik niet steeds twee trappen naar beneden en
boven moet met het wasgoed. Dit is een hele vooruitgang! Want
het traplopen wordt er voor mij niet makkelijker op. De traplift
gaat niet door, omdat dit te moeilijk en te duur zou worden. In
de plaats daarvan komt er een tweede trapleuning, waardoor ik
me beter vast kan houden.
Ook het huishouden levert wat moeilijkheden op, en daarom
ben ik blij dat we nu iemand gevonden hebben die dit bij mij
kan doen en ook Duits spreekt. Dit had heel wat voeten in de
aarde, maar het wordt nu duidelijk waarom eerdere pogingen
om een hulp te vinden mislukt zijn. Deze vrouw is namelijk
sterk met het geloof bezig, en wil er graag meer over weten! We
danken de Heer voor zijn wonderlijke leiding!
Verder zien we vooral op de achtergrond dingen gebeuren. De
Zuhörtelefoon wordt steeds meer beluisterd. En de Here beantwoordt onze gebeden! Want een paar weken geleden reageerde
er een vrouw, die vroeg om een brochure die in het gesproken
woord genoemd werd. Deze heb ik haar bezorgd, en ook heeft
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zij een bijbel gekregen. Bidt u voor deze vrouw, dat zij hiermee
serieus verder gaat, en dat zij hierdoor het geloof mag vinden.
Bidt u ook voor de anderen, zie soms of iedere week de Zuhörtelefoon bellen. Er is duidelijk veel nood, maar de meeste mensen
durven toch de stap naar ons en naar het geloof toch niet te zetten. Blijft u bidden dat dit doorbroken mag worden, en nog an-

deren contact durven op te nemen.
Er is nog meer goed nieuws, want onze zuster heeft een paar
zelfgeschreven liederen opgenomen, die op internet geplaatst
zullen worden, of mogelijk ook op een CD uitkomen. Verder zal
zij in een radioprogramma in Luxemburg hier uitleg over geven, wat een prachtig getuigenis zal zijn. Bidt u daarom ook
voor haar, en dat dit verder goed zal verlopen, en dat het men-

sen er toe aanzet om de Here te zoeken.
Peter heeft sinds juni contact met een hotel in Müllerthal waar
door een overstroming de hele benedenverdieping verwoest is.
Hij gaat hier nu een weerkundig rapport over schrijven, waar de
eigenaars heel blij mee zijn. Bidt u ook hiervoor, dat dit tot iets
goeds mag leiden, misschien wel een betere baan op het niveau
van zijn studie. Bidt u ook voor hem, dat hij op zijn werk een
getuigenis kan geven, er zijn collega’s die niet ver van het geloof
staan.
Blijft u ook bidden voor onze broeder in het zuiden, die het regelmatig zwaar heeft met de zorg voor zijn zieke moeder.
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De adreswijziging die ik de vorige keer noemde is nog steeds
niet doorgevoerd. Zodra dit bekend wordt zullen we een extra
bericht hierover verzenden. Nogmaals: het is alleen een administratieve verandering van huisnummer; ik ga niet verhuizen!

In Hem verbonden,
Johan Koopman

En de hoop van de hele
wereld zal op Hem
gevestigd zijn.
Matth. 12:21
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Preekbeurten Johan
23 sep

Weert

10 u

Wardin

17 u

30 sep

Uithoorn

10 u

Wardin

17 u

Wardin

10 u

14 okt

Prüm (D)

10 u

Wardin

17 u

21 okt

Wardin

10 u

28 okt

Eupen (B)

10 u

Wardin

17 u

4 nov

Wincrange

10 u

11 nov

Valkenburg

10 u

Wardin

17 u

18 nov

Wincrange

10 u

25 nov

Geleen

10 u

Wardin

17 u

2 dec

Wincrange

10 u

9 dec

Valkenburg

10 u

Wardin

17 u

16 dec

Wincrange

10 u

23 dec

Nog niet ingevuld

30 dec

Gerolstein (D)

Wardin

17 u

7 okt
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10:30 u

Van de penningmeester
Giftenverantwoording juni t/m augustus 2018:
Juni 2018: € 2575,03
IK 50; JvS 125; HS 75; LB 30; RK 30; TB 100; TV 15; HGS 50; HL 25; KM 500;
StBD 59; StBD 245; CdU 25; VadG 100; BS 50; MT 34,03; JA 10; VvO 300;
ED 20; JB 100; NLW 171; PV 25; BGV 125; SV 25; JJ 16; StEG 25; BvB 15;
LdJ 40; TH 25; BK 50; TdJ 25; JH 50; JK 40.

Juli 2018: € 2765,03
IK 50; JvS 25; LB 30; KS 30; HS 75; StBD 59; HGS 50; RK 30; HG 25; TV 15;
HL 25; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; BS 50; JA 10; VI 750; PV 25; NLW 171;
JB 100; SV 25; BGV 125; StEG 25; JJ 16; JvD 35; BvB 15; LdJ 40; CF 100;
ECGU 270; TH 25; ECGU 240; BK 50; MV-A 5; TdJ 25; JH 50; JK 40.

Augustus 2018: € 2200,03
JvD 40; JvS 25; IK 50; HGS 50; LB 30; HS 75; RK 30; JvD 35; TV 15; HL 25;
StBD 59; CdU 25; VadG 100; TS 50; MT 34,03; BS 50; JA 10; ED 15; VI 750;
NLW 171; JB 100; PV 25; BGV 125; SV 25; JJ 16; StEG 25; BvB 15; LdJ 40;
TH 25; BK 50; TdJ 25; JK 40; JH 50.

Alle gevers zoals steeds onze hartelijke dank!
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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:
Secretaris:

Arie de Jong, email: ariejeannette@gmail.com
Peter Reijnders, Rue du Moulin 13, L-9539 Wiltz
Tel: 00352-26950327

Penningmeesters:

Peter Reijnders (zie secretaris)
Nathalie Peters, email: natsiren@yahoo.com

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
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 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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