
Gemeentestichtend en –vormend werk in Limburg en Noord Luxemburg 

       Juni / Juli 2020 145  

Galaten 3:27,28: “Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt hebt gij 

Christus aangedaan. Daarin is noch jood noch Griek, daarin is noch 

dienstbare noch vrije, daarin is geen 

man en vrouw want gij zijt allen een in 

Christus Jezus”. 

Beste broeders en zusters, 

In bovengenoemde teksten vinden we 

de bijzondere waarheid dat in Christus 

allen een zijn gemaakt. Wie Hem als zijn Verlosser erkent en belijdt 

wordt toegevoegd aan dat ene Lichaam waarin een goddelijke eenheid 

is. Langs geen andere weg wordt werkelijke eenheid bereikt. Nochtans 

zien we dat in de wereld een beweging op gang is gekomen waarin 

gezocht wordt naar eenheid onder alle lagen van de bevolking. Deze 

eenheid wordt gezocht via de diverse godsdiensten en de laatste tijd 

wordt die eenheid gezocht ook onder alle rassen. Er mag geen 

onderscheid meer gemaakt worden tussen godsdiensten en tussen 

rassen. We weten dat in de nabije toekomst er een rijk opgericht wordt 

met de naam “Babylon”. Dit rijk zal wereldomvattend zijn en bedoeld 

zijn om de hemel te bestormen langs menselijk denken en streven. Uit 

Voorwoord van de Voorzitter 
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welke koker dit komt is duidelijk. Daarom zien we ook dat er een strijd 

ontstaat tussen de wereld en de echte gelovigen. Zij die belijden dat er 

slechts eenheid is in de Here Jezus Christus zullen steeds meer naar de 

buitenkant van de maatschappij verdreven worden. Dit zou ons niet 

moeten benauwen want we weten dat dit normaal is voor hen die de 

Bijbel willen volgen. 

Een grote uitdaging ligt in het verschiet en we zouden ons moeten 

wapenen met de gedachte dat lijden en strijd normaal is voor ons 

christelijke leven (1 Petrus 4:1,2: “Daar dan Christus voor ons in het 

vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, 

namelijk dat wie in het vlees geleden heeft die heeft opgehouden van 

de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar 

naar de wil van God de tijd die overig is in het vlees te leven.”) We zijn 

ons bewust als we deze tekst lezen dat de tijd die overig is in het vlees 

heel kort zal zijn. En met groot verlangen zie ik (en ongetwijfeld u ook) 

uit naar de openbaring van Jezus Christus die ons een onverderfelijke en 

onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis beloofd heeft die we straks 

mogen ontvangen.  

“Die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten ‘t hoofd om 

hoog, voor hen die ’t heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën 

droog. 

O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbant, daar is de 

vreemd’lingschap vergeten, en wij, wij zijn in het Vaderland .”  

(Geestelijke liederen) 

In deze levende Hoop zijn wij voor altijd verbonden en mogen we 

blijven mede arbeiden met Johan in Luxemburg, totdat Hij komt! 

Verbonden in Zijn dienst, 

Arie de Jong 

... 



3 

Bouwstenen 

 

Ps. 62:2-3. Zeker, mijn ziel is stil voor God; 

van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots 

en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet 

al te zeer wankelen. 

 

Beste Vrienden, 

Fijn dat je mag zien dat de HEER je gebruikt in ZIJN Dienst.  

Ik besef dat ik zonder HEM niets kan!  

Kent u dat lied van Christiaan VERWOERD: „ Ik kan niet 

zonder U“? Hoe langer ik in ZIJN dienst ben hoe meer 

ik besef dat ik zonder HEM niets kan! Na 8 weken thuis 

te moeten blijven vanwege Corona, besef je nog meer 

afhankelijk te zijn van HEM en van HEM alleen. 

Dan heb ik nog steeds contact met de mensen die de HEER 

me op mijn pad gegeven heeft, bid aub mee voor de 

gesprekken, per telefoon of per mail, of nu ook weer 

bij mij thuis. 

 

Mijn doorligwonden zijn dicht! Nu hopen dat de huid 

sterk genoeg wordt, dat de huid ook dicht blijft. Met 

mijn gezondheid gaat het goed! 

Verder mag ik de deur weer uit, zodat ik mijn dienst weer 

kan vervullen. 

 

Blijf aub bidden voor de gezondheid van onze zuster die 
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meerdere gezondheidsproblemen heeft. Ook zij kan nu 

weer naar buiten, en zij is niet meer zo neerslachtig als 

een tijd geleden. 

We kunnen ook danken voor het nieuwe werk van Natha-

lie, ze is daarvoor erg blij en dankbaar. De Heer heeft 

haar een baan gegeven die precies bij haar past! 

Blijf ook bidden voor de gezondheid van Peter. Het gaat 

steeds beter met hem. Op zijn werkplek valt het soms 

niet mee om zich aan de geldende beschermingsregels 

tegen besmetting te houden. Bidt u ook daarvoor. 

We komen samen via „zoom“, een internet programma, 

we houden zo samen een dienst: we bidden met elkaar 

en ik mag het WOORD doorgeven vanaf mijn buro. 

 

Bid dat er een afdoende middel op de markt komt als be-

scherming tegen het coronavirus: een medicijn of een 

vaccin, of beide. 

Vanwege corona spreek ik voorlopig nog niet in Neder-

land. Het besmettingsrisico zou voor mij te hoog zijn. 

Mijn huisdokter moet hierin eerst het groene licht ge-

ven. 

 

Bid ook voor onze zuster die een tijdlang bij de jehovas 

was, dat ze meer naar de diensten komt. 

Bidt u ook voor onze broeder in het zuiden die soms lange 

tijd niets van zich laat horen. Dat hij rust mag vinden 

... 
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... 

bij de Heer na de dood van zijn moeder. Ook heeft hij 

moeite met het hele gebeuren rondom Corona. 

 

We hebben nieuwe Bijbeluitgaven in het Duits besteld, met 

daarin het Nieuwe Testament en de Psalmen, in een wat 

groter lettertype. Bid dat we de juiste contacten vinden 

om deze ook te kunnen verspreiden. 

 

In Hem verbonden, 

Johan Koopman 

En de hoop van de hele 
wereld zal op Hem  

gevestigd zijn.  
Matth. 12:21 
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Overige berichten 

Door de corona-crisis vallen tot nader order alle preekbeurten van 

Johan uit. Op deze bladzijde vindt u twee extra berichten. 

 

Rectificatie van de penningmeester 

In de vorige rondzendbrief is een artikel verschenen over de projecten 

die wij steunen in Roemenie en Hongarije, van Lighthouse Ministries. 

Daaruit kon de indruk ontstaan dat deze steun afkomstig is van uw 

giften. Dit is echter niet het geval. Het gaat om projecten die wij als 

gemeente steunen, zodat de bijdragen van onszelf afkomstig zijn. Uw 

giften komen volledig ten goede aan het werk in Luxemburg, want 

daar zijn ze voor bedoeld. Een volledig financieel overzicht zal in de 

volgende rondzendbrief verschijnen. 

 

Onze contacten: Siegfried Skubski 

Al vele jaren heeft Johan nauwe contacten met Siegfried Skubski, die 

in het aangrenzende gebied  in Duitsland evangelisatiewerk verricht. 

De Zuhörtelefon, waarop iedere week een nieuw woord van 3 minu-

ten is te horen, wordt door hem ingesproken. Ook is hij regelmatig in 

Luxemburg aktief met het verspreiden van de Goede Zaad-kalenders 

in de Duitse taal. 

Dit voorjaar hebben we met Pasen in samenwerking met hem een wat 

grotere advertentie in een van de grootste Luxemburgse kranten ge-

plaatst. Hieraan proberen we nu een vervolg te geven door een tekst 

op te stellen vanwege het thema Corona. We hopen en bidden dat 

velen door de beperkende maatregelen vanwege corona op zoek gaan 

naar de Here, ook al kennen ze Hem niet. Het opstellen van een tekst 

die de mensen kunnen begrijpen is geen eenvoudige zaak. Daarom is 

dit ook een gebedspunt. 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording maart t/m mei 2020 

 

Maart 2020: € 1044 

JvS 25; HG 25; JvD 40; HS 75; RK 30; HGS 50; LB 30; HL 25; BS 50; CdU 

25; StBD 59; JB 100; PV 25; NLW 50; BGV 125; SV 25; StEG 25; BvB 15; 

LdJ 40; TH 25; BK 50; TdJ 25; BvB 15; JK 40; JH 50. 

 

April 2020: € 1238 

JvS 25; HGS 50; JvD 40; KS 30; HS 75; RK 30; LB 30; HL 25; BS 50; CdU 50; 

ED 18; NLW 50; PV 25; JB 100; BV 125; SV 25; StEG 25; BvB 15; LdJ 40; 

TH 25; ECGU 240; BK 50; MVA 5; TdJ 25; JH 50; JK 40. 

 

Mei 2020: € 1298 

JvS 25; JvD 40; TVD 120; HS 75; HGS 50; RK 30; LB 30; HL 25; BS 50; CdU 

25; StBD 118; JB 100; NLW 50; PV 25; BGV 125; SV 25; StEG 25; BvB 15; 

LdJ 40; VC 115; 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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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 aftrekbare be-
drag, zodat dit gunstiger is. Dit kan eenvoudig aangevraagd worden bij 
de belastingdienst, zonder tussenkomst van een nota-ris. Indien u hier-
bij 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-
ven”. 


