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“Want dit is wel het eerste, dat hun de woorden Gods 

zijn toebetrouwd” Rom.3:2  

 

Deze tekst vertelt ons dat het Woord 

van God was toebetrouwd aan het 

volk Israel en zij zouden deze 

woorden delen met degenen die om 

hen heen woonden. Ze waren uitverkoren o.a. tot deze bediening. 

 

In onze tijd ligt deze verantwoordelijkheid bij de Gemeente en zij zou 

de grote daden Gods verkondigen aan de ganse schepping. Waarom? 

Omdat deze wereld in de praktijk geregeerd wordt door de vader der 

leugen en we zien in deze laatste tijd dat de leugens steeds meer 

openbaar worden. Geen enkele menselijke rede is hier tegen 

bestand. We kunnen slechts met het Woord van God weerstand 

bieden tegen deze intimidatie. We weten uit Johannes dat het Woord 

Gods een Persoon is, namelijk onze Here Jezus Christus. Hij is het  

Voorwoord van de Voorzitter 
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antwoord in deze stervende wereld en enkel en alleen door Hem kan 

de mens vergeving en Leven ontvangen.  

 

De wereld is in razernij ontstoken en globale onrust vinden we 

overal. De bijbel vertelt ons dat het zo zou gaan in het laatst der 

dagen en dat de mens zijn verwachting zal stellen op mensen en 

dingen die nooit aan die verwachting kunnen voldoen. Slechts het 

evangelie geeft ons een permanente oplossing want deze wereld 

gaat voorbij maar wij die in Christus zijn zullen eeuwig leven. Deze 

boodschap is actueler dan ooit! 

En wij als gelovigen mogen uitzien naar onze toevergadering tot 

Hem. Wat een vreugde zal het zijn om Hem te ontmoeten in Wie we 

geloofd hebben. Hij die ons vasthoudt in Zijn greep en beloofd heeft 

het goede werk dat Hij is begonnen in ons te voleindigen tot de dag 

van Christus. Dit geeft rust in een zeer woelige wereld. 

 

Laten we met elkaar Johan blijven steunen op allerlei wijze maar 

vooral in gebed want zo blijven we op het goede spoor. 

 

Verbonden in Zijn dienst, 

Arie de Jong 

... 
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Bouwstenen 

 

Ps. 125:1  Wie op de HEER vertrouwen, zijn 

als de berg Sion, die niet wankelt, maar 

voor altijd blijft. 

Beste Vrienden, 

Indien we in HEM en in ZIJN Woord blijven 

zullen we merken dat we steeds vaster in 

HEM staan, daardoor merken we dat ZIJN Woord levend en 

krachtig is, HIJ doet ZIJN werk in ons door zijn Woord. 

Ik hoop dat u ondanks de Corona toch een goede tijd hebt ge-

had. Corona geeft ook andere mogelijkheden, en dat is ook 

niet verkeerd. 

We hebben de samenkomsten nog steeds via zoom en dat 

werkt goed, omdat het hier nog niet anders mogelijk is. 

Zoals ik de vorige brief al geschreven heb geeft de HEER ons 

mensen op onze weg die onze hulp nodig hebben. En ook 

Nathalie maakt dat mee in haar nieuwe baan. Het is heel be-

moedigend om dat zo te zien! 

Via de computer heb ik nu andere mogelijkheden om contac-

ten te leggen die vroeger niet bestonden. Weet u de HEER  

sluit deuren en aan de andere kant opent HIJ deuren. 

 

BID MEE: 

Wat mijn verlangen is dat corona het mogelijk maakt om 

weer te preken in de verschillende gemeenten. Ik moet 



4 

extra voorzichtig zijn omdat ik diabeticus ben. 

Bid mee dat HIJ mij en mijn gezondheid beschermt. Zodat 

ik mijn werk kan blijven doen. 

Voor de nieuwe contacten: dat de HEER ons de mogelijk-

heid geeft te helpen. 

Het enige probleem wat ik met mijn diabeticus zijn heb is 

dat mijn wonden weer open zijn. 

Bid ook voor de zoon van Nathalie die op een nieuwe 

school gaat dat hij daar zich thuis gaat voelen en 

vriendjes krijgt. 

Bij onze zuster is een nieuw medisch probleem vastge-

steld. Ze was hierdoor wat ontmoedigd. Bid dat de 

HEER haar weer nieuwe blijdschap geeft. 

Onze broeder in het zuiden heeft al een tijd niets meer van 

zich laten horen. Bid u voor hem dat hij zich niet steeds 

verder isoleert. 

Peter zit nu weer een tijd thuis, vanwege een achillespees-

ontsteking, die maar langzaam geneest. Bidt u ook 

voor hem a.u.b. 

Een andere zuster lukte het niet om via de zoom mee te  

doen. Bid dat dit in orde mag komen en dat ze zich zo 

weer bij ons kan voegen. 

 

In Hem verbonden, 

Johan Koopman 

... 
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... 

Van de secretaris 

In de Bouwstenen hebt u kunnen lezen dat ik al een paar weken niet 

kan werken vanwege een ontsteking aan mijn rechter achillespees. 

Dit is gelukkig niet pijnlijk zolang ik het niet forceer, maar het geneest 

maar langzaam. Hierbij heb ik nu ook fysiotherapie. Gelukkig heeft 

deze situatie een voordeel: nu heb ik tijd om verschillende projecten 

waar ik naast mijn werk mee bezig ben uit te werken. De Here leidt dit 

op wonderlijke wijze. En daarnaast kan ik ook meer tijd besteden aan 

het werk voor de Sterke Toren en Hoffnung fir Jiddereen, want daar-

voor ben ik immers naar Luxemburg gekomen. In die zin kunnen we 

dus dankbaar zijn voor wat me overkomen is. 

Peter Reijnders 

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 een extra bericht. 

 

Van de penningmeester 

Wat betreft de financiën het volgende: al geruime tijd is er in deze 

rondzendbrief geen financieel overzicht meer gepubliceerd in de vorm 

van jaaroverzichten. Dit zal nu plaatvinden op de website van de Ster-

ke Toren, in een afzonderlijk document. Hier nog een kort woord over 

de situatie op dit moment. Tot begin dit jaar was deze goed, zodat er 

zelfs een flink bedrag overbleef voor wat grotere uitgaven. Sinds het 

voorjaar hebben velen te maken met de financiële gevolgen van de 

coronacrisis, zodat het niet meer dan logisch is dat sindsdien het aan-

tal giften wat is afgenomen. Tot nu toe is er echter nog steeds genoeg, 

zodat er ook hier reden is voor dankbaarheid. 

Hier nog een kort overzicht in de vorm van de jaarcijfers van 2018 en 

2019. Bedragen in Euro. 

Jaar  Inkomsten  Uitgaven  Verschil 

2018  30.561  20.098  +10.463 

2019  26.300  33.287   -  6.987 

Som  56.861  53.385   + 3.476 

Over het eerste halfjaar van 2020 is er echter al een verliespost die 

groter is dan het netto positief resultaat over 2018 en 2019 samen, 

zodat er nu weinig ruimte meer over is. 

Peter Reijnders 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording juni t/m augustus 2020 

 

Juni: € 2419 

JvS 25; JvD 40; HS 75; RK 30; HGS 50; KM 250; LB 30; HL 25; StBD 59; BS 

50; CdU 25; VI 1000; ED 10; PV 25; JB 100; NLW 50; BGV 125; SV 25; 

StEG 25; BvB 15; LdJ 100; VC 55; TH 25; BK 50; CF 100; TdJ 25; JK 40; JH 

50. 

 

Juli: € 1269 

JvS 25; KS 30; HS 75; RK 30; HGS 50; WH 15; LB 30; HL 25; BS 50; CdU 

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

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

 

Aug: € 970 

JvS 25; JvD 80; HS 75; RK 30; LB 30; HL 25; HGS 50; BS 50; CdU 25; NLW 

50; JB 100; PV 25; StEG 25; BGV 125; SV 25; LdJ 40; TH 25; BK 50; JH 50; 

JK 40; TdJ 25. 

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”. 


