Gemeentestichtend en –vormend werk in Limburg en Noord Luxemburg

Voorwoord van de Voorzitter
Filippenzen 2:9: ‘Daarom heeft God
Hem ook uitermate verhoogd, en
heeft Hem een Naam gegeven welke
boven alle naam is’.
Op het moment van schrijven heeft
het Coronavirus de hele wereld in zijn greep. En dit zal nog wel even
duren. Lege schappen in de supermarkt, het vermijden van directe
contacten en angst voor een onzekere toekomst.
Het woord Corona betekent: kroon. En dus ook macht. Daarom de
tekst hierboven. We weten dat de Here Jezus een Naam boven alle
naam ontvangen heeft en daarmee ook een kroon boven alle
kronen. En al onze angsten in dit leven en voor de toekomst worden
klein als deze Heer met alle Macht over onze levens heerst. Want
dan kan niets ons werkelijk deren, want Hij heeft macht over leven
zowel als dood.
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We weten, geloven dat de komst van deze Koning der koningen
aanstaande is. Dat brengt voor ons als gelovigen een extra
verantwoordelijkheid met zich mee. Omdat we als gelovigen een
wachter zijn op de muur (Ezechiel 33:1e.v.) Nu is er nog gelegenheid
om de mensen te waarschuwen voor de dingen die komen en dat
alleen bekering en wedergeboorte zal leiden tot verlossing en
uitredding.
Ik hoop dat we met dat “virus”besmet zijn omdat Zijn openbaring in
Heerlijkheid in de nabije toekomst ligt. Mag de Heer ons veel
gelegenheid geven om te getuigen van alles wat Hij volbracht heeft
en dat we zo onze plaats in het Lichaam van Christus innemen.
Van Johan zelf horen we op dit gebied ook veel goede berichten uit
Luxemburg. En zo mogen we hem blijven gedenken in gaven en
gebed en kunnen samen de Heer dienen in dit mooie werk.

Verbonden in Zijn dienst,
Arie de Jong
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Bouwstenen
Beste Vrienden
Fijn dat ik weer iets mag doorgeven wat de
HEER aan het doen is: Ps. 138:8
HIJ die nooit laat varen de werken van ZIJN
handen!!
Ik ben alleen maar dankbaar dat de HEER voor ons zorgt,
Hij laat ons nooit alleen, want HIJ houdt van ons.
Een paar weken geleden kwam ik tot de ontdekking dat ik
minder pastorale contacten had! Er komen momenten
dat je mensen zelfstandig verder kunnen. Ook hiervoor
mogen we de HEER danken!
Vandaar dat ik de HEER gevraagd heb Om te kunnen
getuigen van HEM breng mensen op mijn weg?
Zo heeft de HEER mij vier contacten gegeven waar ik kan
getuigen van de grote LIEFDE van de HEER.
Dit zijn mensen binnen mijn verzorgingskring. Bid mee dat
ze hun hart aan de HEER geven!
Bid voor de gezondheid van een zuster (kanker) daar heb
ik u al eerder over geschreven. Er is sprake van een
voorlopige genezing.
Voor een zuster die terug is van de jehovas getuigen.
Voor Natalie dat een passende baan mag krijgen, zodat ze
kan blijven zorgen voor haar zoontje.
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Voor Peter en zijn gezondheid! Hij heeft ook een lichte
griep opgelopen.
Voor mij vanwege de wonden die ik heb, nadat ik uit het
ziekenhuis gekomen ben. De wonden genezen nu wel,
dank zij een verbeterde zalf.
Bidt ook voor dat het Corona virus mag stoppen en niet
meer slachtoffers maakt!
Ik kan nu niet meer naar de verschillende gemeenten te
gaan voor te preken. U vindt in deze rondzendbrief dan
ook geen preekschema.
Vanwege de zwakke gezondheid van de meesten van ons
groepje komen wij nu ook niet meer samen. Bidt u
voor goede oplossingen hiervoor, via internet of
mobiele telefoon.
Daarbij mogen we alles in de handen van de HEER leggen,
en zo wensen we u ook een gezegend Paasfeest!

In Hem verbonden,
Johan Koopman
Op de volgende twee bladzijden kunt u een verslag lezen
van de laatste reis van onze voorzitter naar Hongarije.
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Onze projecten
Over ons project in Hongarije - van onze
voorzitter Arie de Jong
Hierbij een kort verslag van onze reis naar Hongarije
waarbij we altijd veel contact hebben met de lokale
christelijke gemeenten. Of dat nu Gereformeerd of
Baptist is dat maakt niet uit, we mogen altijd de eenheid ervaren die er is tussen ware gelovigen.
Zo mochten we op 5 februari bij een kleine bijbelstudiekring zijn in de Gereformeerde Kerk waarbij de
voorganger aan ons altijd de gelegenheid geeft om
iets te delen uit Gods Woord. Dat mochten we deze
keer doen uit Psalm 36:6-8, waarbij we stilstonden bij
de goedertierenheden des Heren die het hoogtepunt
bereikte in het offer van Zijn Zoon.
Een paar dagen later zijn we bij Imre en Boriska geweest. Boriska is een oude zuster (weduwe) van 89
jaar oud die niet meer in de gemeente kan komen vanwege haar leeftijd en gezondheid. Ze woont samen
met haar zoon in een oud boerderijtje, in onze ogen
zeer schilderachtig maar heel armoedig. Daar mochten we een fijne tijd hebben samen. Samen bidden en
zingen en ook weer delen uit Gods Woord, ditmaal
Psalm 105. Toen we 2 weken later thuis waren kregen
we bericht van het overlijden van Boriska. Bij onze
laatste ontmoeting heeft ze zelf nog een lied gezongen: " God is tegenwoordig, God is in ons midden".
Veel Hongaarse liederen zijn hetzelfde als in het
Nederlands, vooral de Psalmen en Gezangen.
Die zondag daarop zijn we naar Orgovany gegaan om
daar de samenkomst te bezoeken en de goederen af
te leveren. Ook daar mocht ik het Woord prediken.
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Bij deze hebben we ook een geldbedrag kunnen overhandigen waarin de "Sterkte Toren" heeft bijgedragen. Nogmaals dank hiervoor. Dit project is tot stand
gekomen mede dankzij een gift van een oudere zuster
die haar woning ter beschikking gesteld heeft voor
dit nieuwe project. Haar naam is Maria en daarom
heet ook dit project "Maria". Er zijn momenteel 4
moeders met kind(eren) die opgevangen worden. Ze
waren heel blij met de kleertjes en andere goederen
die ze goed konden gebruiken. Helaas konden we het
niet persoonlijk overhandigen omdat er roodvonk
heerste, maar Renate (die de verantwoordelijk heeft
voor dit project) heeft dit op zich genomen en later
nog wat foto's gestuurd.
Die woensdag daarop zijn we bij een avond geweest
waar nieuwe liederen ingestudeerd werden en waar ik
ook weer het Woord mocht delen, deze keer over Genesis 15:1 e.v. Jeannette heeft nog een getuigenis
mogen doorgeven. Alles wordt altijd vertaald vanuit
het Engels in het Hongaars want deze taal beheersen
wij nog steeds niet......
Dit was in vogelvlucht onze reis naar Hongarije en we
willen nogmaals onze dank uitspreken voor uw financiele steun en natuurlijk het belangrijkste, uw gebed!
Dit is zeer nodig omdat het veel wijsheid en kracht
vraagt om deze vrouwen te begeleiden.
Hartelijke groeten en Gods zegen,
Arie (en Jeannette) de Jong
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Van de penningmeester
Giftenverantwoording december 2019 t/m februari 2020
December 2019: € 2580,HGS 50; MT 500; JvS 25; PB 500; LB 30; HS 75; RK 30; TV 15; HL 25; MD
75; HG 25; IB 40; StEG 100; BS 50; CdU 25; TS 50; JB 100; NLW 50; PV
25; SV 25; StEG 25; BGV 125; LdJ 40; BvB 15; ECGU 370; TH 25; BK 50;
TdJ 25; JH 50; JK 40.
Januari 2020: € 1505,JvS 25; HGS 50; JvD 40; KS 30; HS 75; RK 30; LB 15; HL 25; BS 50; CdU 25;
JvD 200; GD 100; NLW 50; PV 25; JB 100; BGV 125; SV 25; StEG 25; BvB
15; LdJ 40; TH 25; ECGU 240; BK50; MVA 5; TdJ 25; JH 50; JK 40;
Februari 2020: € 1378,JvW 50; JvS 25; JvD 40; HS 75; RK 30; HGS 50; KM 250; TV 15; LB 30; HL
25; BS 50; CdU 25; ED 15; NLW 50; JB 100; PV 25; StBD 118; BV 125; SV
25; StEG 25; LdJ 40; TH 25; BK 50; JH 50; TdJ 25; JK 40.

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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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 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 aftrekbare 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”.
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