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Daniel 7:25b “hij zal er op uit zijn tijden en wet te verande-
ren……” 

In dit gedeelte wordt er gesproken 
over een koning die zich openlijk 
zal keren tegen de Allerhoogste die 
in de hemel is. Dit is naar mijn me-
ning wat we kunnen verwachten in de nabije toekomst. En hij 
zal alles proberen te veranderen wat normaal is in abnormaal 
en zo over zich heen roepen het gericht wat God over deze man 
(antichrist) zal brengen. En de Here zal hem verdelgen en ver-
doen tot het einde toe (Dan.7:26). 

 De wereld waarin wij nu leven is hard op weg deze man met 
open armen te ontvangen. We zien reeds nu al dat veelal het 
goede slecht wordt genoemd en het slechte goed. Soms denk je 
bij jezelf; de wereld is volkomen doorgedraaid en op hol gesla-
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gen. En op weg naar dat einde. Te midden van deze profetie uit 
Daniel 7 zien we een standvastige gelovige als Daniel die niet 
afwijkt van wat de Heer gezegd heeft, want hij weet: God is mijn 
rechter en ik wil Hem gehoorzaam zijn. De tijden zijn niet ver-
anderd. Het blijft nog altijd een keus wie we willen volgen in dit 
leven. De wereld, onze eigen gedachten, onze eigen eer of ons 
eigen voldoening. Of willen we ons onvoorwaardelijk stellen 
onder Gods Woord en wat Hij tot ons te zeggen heeft. 

In deze, vaak eenzame weg is ook Johan actief in Luxemburg. 
Maar net als Daniel, heeft ook Johan veel geloofsvrienden. En u 
als zijn achterban mogen hem bijstaan door gebed, interesse en 
gaven. We zijn heel dankbaar voor uw onophoudelijke betrok-
kenheid en liefde voor dit werk. Misschien lijkt het soms dat er 
weinig voortgang is maar de Heer vraagt van ons getrouwheid 
en standvastigheid voor de plaats waar hij ons toe geroepen 
heeft. We weten niet hoe lang de Heer ons nog geeft om deze 
mooie boodschap van het evangelie uit te dragen. Maar laten we 
werken “zo lang het dag is” in de wetenschap dat onze arbeid 
niet te vergeefs is in de Here. 

 

Verbonden in Zijn dienst, 

Arie de Jong 

. . . 
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Bouwstenen 
“Bedenk de dingen die boven zijn, en niet die 
op de aarde zijn ” ,  Kol.3:2 

Er ligt een periode achter ons waarin er heel 
wat is gebeurd! Bij mij thuis werd de douche 
verbouwd. Dit was nodig om de wasmachine 
naar boven te kunnen brengen, zodat ik niet 
langer iedere keer twee trappen op en af 

moet met de was. Want dit werd steeds moeilijker voor mij. De 
verbouwing is nu klaar, en het resultaat is schitterend! Maar 
dat niet alleen: de werkers vroegen mij naar wat ik deed, en zo 
kon ik getuigen van mijn bediening hier. Zo kwam het tot een 
paar goede gesprekken over het geloof! Een jongeman werd 
hierdoor zo aangesproken dat hij beloofde er verder mee te zul-
len gaan. Uiteraard is dit een gebedspunt. 

 

Het project met de CD-opnamen van onze zuster heeft wat ver-
traging opgelopen. Bidt u dat het in orde mag komen, en dat zij 
als de CD klaar is haar getuigenis kan geven op de radio. Verder 
heeft zij last van oververmoeidheid; bidt u ook daarvoor a.u.b. 

 

Het is weer het einde van het jaar, en dat betekent dat alle con-
tacten die ik heb een nieuwe Goede Zaad-kalender hebben ge-
kregen, in het Duits. In het afgelopen jaar zijn er een paar con-
tacten bijgekomen. Bidt u dat de kalenders bij iedereen tot ze-
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gen mogen zijn. 

Ondertussen heb ik een andere schoonmaakster gekregen die 
Duits spreekt, omdat de vrouw die eerst kwam schoonmaken 
een betere baan kon krijgen. Bidt u ook voor een goed contact 
met haar, en dat ik op de juiste manier een getuigenis kan geven 
van het evangelie. 

 

We hebben sinds kort contact met een gemeente in Liechten-
stein! Dat is het kleine landje tussen Zwitserland en Oostenrijk. 
De broeder daar was aangenaam verrast toen ik hem opbelde. 
We gaan als gemeente deze gemeente nu steunen met een 
maandelijkse bijdrage. 

 

Met mij gaat het goed, al merk ik wel dat ik minder bewegings-
vrijheid heb dan vroeger. Maar met de aanpassingen in mijn 
huis is dit geen probleem. De Here voorziet steeds op wonderlij-
ke wijze in wat ik nodig heb! 

Met Peter gaat het ook redelijk goed, al had hij last van een zwa-
re verkoudheid met wat bijverschijnselen. Hij is nog steeds be-
zig met het zoeken naar een andere baan, die meer op het ge-
bied van zijn vroegere studies ligt. Omdat hij dit jaar 60 is ge-
worden lijkt dit bijna niet meer mogelijk. Bidt u dat de Here 
hierin toch voorziet. 

 

. . . 
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. . . 
Onze broeder in het zuiden meldt dat bij hem diabetes is vastge-
steld. Bidt u dat hij hiermee op een goede manier leert om te gaan. 

 

Rest mij om u prettige kerstdagen te wensen, en een goed begin 
van het nieuwe jaar! 

In Hem verbonden, 

Johan Koopman 

En de hoop van de hele 
wereld zal op Hem  

gevestigd zijn.  
Matth. 12:21 
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9 dec Valkenburg 10 u Wardin 17 u 

16 dec Wincrange 10 u   

23 dec   Kerstviering 17 u 

30 dec Gerolstein(D) 10:30 u Wardin 17 u 

6 jan Wincrange 10 u   

13 jan Gerolstein (D) 10:30 u Wardin 17 u 

20 jan Wincrange 10 u   

27 jan Geleen 10 u Wardin 17 u 

3 feb Wincrange 10 u   

10 feb Valkenburg 10 u Wardin 17 u 

17 feb Wincrange 10 u   

24 feb Nog niet ingevuld  Wardin 17 u 

3 mrt Wincrange 10 u   

10 mrt Eupen (B) 10 u Wardin 17 u 

17 mrt Wincrange 10 u   

24 mrt Geleen 10 u Wardin 17 u 

Preekbeurten Johan 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording september t/m november 2018: 

 

September: € 1270,03 

LB 30; HS 75; RK 30; HGS 50; TV 15; StBD 59; HL 25; CdU 25; VadG 100; 
BS 50; MT 34,03; JA 10; JvW 50; PV 25; JB 100; NLW 171; BGV 125; SV 25; 
SteG 25; JJ 16; LdJ 40; TH 25; BK 50; JH 50; JK 40; TdJ 25. 

 

Oktober: € 3216,03 

IK 50; JvD 40; JS 25; KS 30; LB 30; HS 75; RK 30; HGS 50; TV 15; CdU25; 
HL 25; VadG 100; MT 34,03; BS 50; JA 10; ED 20; JA 400; TB 100; IK 50; 
JB 100; PV 25; NLW 171; VI 1000; BGV 125; JJ 16; SV 25; StEG 25; JvD 40; 
JvS 25; LdJ 40; BvB 15; TH 25; ECGU 240; BK 50, MVA 5, TdJ 25; JH 50; 
BvB 15; JK 40. 

 

November: € 3001,03 

JvD 40; JvS 25; IK 50; HGS 50; LB 30; HS 75; RK 30; TV-D 15; HL 25; 
KM 500; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; BS 50; IB 42; VI 1000; JA 10; TS 50; 
StBD 118; PV 25; JB 100; NLW 171; BGV 125; JJ 16; SV 25; StEG 25; BvB 15; 
LdJ 40; TH 25; BK 50; TdJ 25; JK 40; JH 50. 

Alle gevers zoals steeds onze hartelijke dank!  Een speciaal woord 
van dank ook aan ieder die een eenmalige gift  gedaan heeft. 
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Gebedsbrief met o.a. Bouwstenen (nieuwsbrief Johan Koopman). 

Websites: www.desterketoren.nl 
 www.hoffnungfirjiddereen.lu 
Bestuur:  algemeen emailadres: sterketoren@gmail.com 

Voorzitter: Arie de Jong, email: ariejeannette@gmail.com 
Secretaris: 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 aftrek-
bare bedrag, zodat dit gunstiger is. Dit kan eenvoudig aangevraagd 
worden bij de belastingdienst, zonder tussenkomst van een nota-
ris. 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 Ko-
ophandel onder nummer 41078091, een bedrag van € ................, 
hetgeen drie maanden na mijn overlijden dient te worden afgege-

Colofon - Giften - ANBI 


