
Gemeentestichtend en –vormend werk in Limburg en Noord Luxemburg 

Juli /  Augustus 2019 141 

Col.2:3 “in denwelken (Christus) al de schatten der 
wijsheid en der kennis 
verborgen zijn”. 

Pasgeleden zijn wij, Jeannette en 
ik, naar een bloemenshow geweest 
waarin allerlei nieuwe variëteiten 
tentoongesteld werden, en dan 
specifiek lelies en pioenrozen. Vele veredelaars zijn trots op 
hun nieuwe creaties en er wordt dikwijls veel geld verdiend met 
een nieuw soort. Toch wil ik hier een kanttekening bij maken, 
hun creaties zijn in feite niet echte creaties. Ze hebben slechts 
gecombineerd wat reeds aanwezig was in het bestaande 
assortiment, zeg maar dat wat de echte Schepper daar reeds in 
gelegd had. Met heel veel moeite en met heel veel tijd en geld 
wordt er al ruim 80 jaar zo geïnnoveerd in de leliebranche en 
men haalt alles eruit wat erin zit. 

Voorwoord van de Voorzitter 
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Op het geestelijke vlak hebben we alles ontvangen in de Here 
Jezus Christus omdat we een nieuwe schepping zijn in Hem.  Ik 
vergeet nooit het voorbeeld van oom Jacob (Klein Haneveld) die 
ons als bijbelschoolstudenten steeds voorhield dat we alle 
kado’s die de Heer ons heeft gegeven slechts uit hoeven te 
pakken en gebruiken ten dienste van Hem. En heel de Schrift is 
meer dan genoeg voor de gelovige om hierdoor opgebouwd te 
worden en tot volwassenheid te komen, meer hebben we niet 
nodig. Alleen is het vaak een openbaring als we in heel de 
Schrift ontdekken dat de Here Jezus centraal staat en dat veel 
geschiedenissen in het Oude Testament een illustratie zijn van 
de komende Christus. Toen ik de basisschool verliet kreeg ik als 
afscheid een boekje mee; “een brief van God” waarin op een 
duidelijke manier het evangelie ontvouwd werd. Toen kon ik 
nog niet begrijpen hoe een grote invloed de Bijbel zou krijgen 
op mijn leven en hoe het telkens weer een ontdekkingstocht is 
om Hem te ontdekken in Zijn eigen Woord. Kennis en wijsheid 
zijn slechts te vinden in Hem! 

Zo mogen we ook in Luxemburg in Zijn wijsheid en op 
eigentijdse wijze het evangelie verkondigen. Fijn dat we samen 
dit mooie werk mogen doen. In geen betere dienst zouden we 
kunnen staan dan in die van de Here Jezus Christus. 

Met vriendelijke groet, 

Arie de Jong 

... 
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Bouwstenen 
“Laat u niet overwinnen door het kwade, 
maar overwin het kwade door het goede” ,  
Rom.12:21 

 

Dank voor uw gebed en medeleven, de 
HEER maakt dingen mogelijk in dit land, 
en daar zijn we dankbaar voor! Op de 

achtergrond komen er steeds meer contacten! 

De zomerwarmte valt me soms zwaar, maar ook daarin 
voorziet de Heer, met een klein koelapparaatje, dat met 
water gevuld wordt. Dit werkt heel goed! 

 

Hier een aantal gebedspunten:  

Onze zuster is afgelopen week aan de lymfklieren 
geopereerd! We maakten ons al geruime tijd zorgen over 
haar want ze was niet bereikbaar. Want ze lag in het 
ziekenhuis, ze is nu weer thuis. Afgelopen dinsdag kreeg 
ze de uitslag van het onderzoek. Het ziet er helaas ernstig 
uit! Bidt u voor haar, dat ze genezing mag vinden? 

Bid voor een nieuw contact een vriendin van iemand uit de 
gemeente. Ze heeft wel kennis van de schrift, verder hoop 
ik haar nog meer te mogen leren kennen. 
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Bid voor Nathalie, en haar optredens, dat er meer 
gesprekken nadien zullen ontstaan. Ook dat de CD 
verkocht kan worden en we er nog reclame voor kunnen 
maken. Want de mensen weten niet, dat deze muziek er is 
in Luxemburg. 

Blijft u ook bidden voor de collega van Nathalie, die 
christin is, en dat ze elkaar tot steun mogen zijn. 

Bid mee voor andere evangelisatie mogelijkheden, 
aangepast aan de cultuur van Luxemburg. Eventueel ook 
in samenwerking met de groepen in het zuiden. 

 

Bid voor Peter: voor zijn gezondheid, zijn werk is soms 
wat zwaar. Goed nieuws is dat hij kan blijven met een 
nieuw contract, en ook twee andere collega’s van hem! We 
mogen de Heer daarvoor danken! Bidt u ook voor zijn 
collega’s, en dat Peter kan getuigen van zijn geloof. 

 

Onze broeder in het zuiden kampt met meerdere 
gezondheidsproblemen van chronische aard. Zijn moeder 
is herstellende van een operatie, en als zij weer thuis is, 
heeft hij een mantelzorgfunctie. Zijn situatie is dus verre 
van gemakkelijk! Hij heeft uw speciale gebed nodig. 

... 
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... 
 

Bid voor de verdere contacten, en ook voor pastorale 
gesprekken die ik regelmatig heb, dat de HEER in hun leven 
mag doorwerken. En natuurlijk ook voor de Zuhörtelefoon 
en de Goede Zaad kalenders, die in de hele streek verpreid 
zijn. Dat velen erdoor aangeraakt worden en de inhoud van 
het geloof gaan begrijpen. 

In Hem verbonden, 

Johan Koopman 

En de hoop van de 

hele wereld zal op 

Hem  

gevestigd zijn.  

Matth. 12:21 
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7 jul Wincrange 10 u   

14 jul Geleen 10 u Wincrange 17 u 

21 jul Wincrange 10 u   

28 jul Valkenburg 10 u Wincrange 17 u 

4 aug Wincrange 10 u   

11 aug Tongeren (B) 10 Wincrange 17 u 

18 aug Wincrange 10 u   

25 aug Gerolstein (D) 10:30 u Wincrange 17 u 

1 sep Wincrange 10 u   

8 sep   Wincrange 17 u 

15 sep Wincrange 10 u   

22 sep   Wincrange 17 u 

29 sep Gerolstein (D) 10:30 u Wincrange 17 u 

6 okt Wincrange 10 u   

13 okt Valkenburg 10 u Wincrange 17 u 

20 okt Wincrange 10 u     

Preekbeurten Johan 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording maart t/m mei 2019: 

 

Maart 2019: € 2405,03 

JvD 45; JvS 25; IK 50; LB 30; HS 75; RK 30; HGS 50; StBD 59; TV 15; HL 25; 
CdU 25; VadG 100; BS 50; MT 34,03; JA 10; VI 1000; PV 25; NLW 171; JB 
100; IK 50; JJ 16; SV 25; BGV 125; StEG 25; BvB 15; LdJ 40; TH 25; BK 50; TdJ 
25; JK 40; JH 50. 

April 2019: € 1829,03 

IK 50; JvS 25; JvD 45; LB 30; KS 30; HS 75; RK 30; HGS 50; TV 15; JA 200; 
HL 25; CdU 25; VadG 100; MT 34,03; BS 50; JA 10; StBD 59; ED 15; PV 25; 
NLW 171; JB 100; BGV 125; SV 25; StEG 25; LdJ 40; BvB 15; TH 25; ECGU 
240; BK 50; MVA 5; TdJ 25; JK 40; JH 50. 

Mei 2019: € 2479,03 

JvD 45; JvS 25; IK 50; LB 30; HS 75; RK 30; HGS 50; TV 15; HL 25; CdU 25; 
VadG 100; MT 34,03; BS 50; StBD 59; VI 1000; JB 100; NLW 171; PV 25; 
BGV 125; SV 25; StEG 25; VC 150; BvB 15; LdJ 40; TH 25; BK 50; TdJ 25; JK 
40; JH 50. 

 

Alle gevers zoals steeds onze hartelijke dank. Dank u dat we steeds op u kun-
nen rekenen! Een speciaal woord van dank ook aan ieder die een eenmalige 
gift  gedaan heeft. 
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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: 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 63-1, 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 Koophandel onder 
nummer 41078091, een bedrag van € ................, hetgeen drie maanden na 
mijn overlijden dient te worden afgegeven”. 


