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Romeinen 8:18 “Want ik ben ervan overtuigd dat het 

lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 

heerlijkheid die aan ons 

geopenbaard zal worden.”  

 

 

Bij het schrijven van dit woord zijn 

we inmiddels beland in de laatste maand van dit jaar. Dat geeft ons 

de tijd tot bezinning en om te overdenken wat er allemaal gebeurd is. 

De wereld is in de greep van een onzichtbaar virus en probeert via 

allerlei wegen dit te verhelpen. We zullen zien in het komend jaar 

hoe dit zich zal ontwikkelen. Voor ons als gelovigen in de Here Jezus 

zijn er andere prioriteiten. Uiteindelijk ligt onze bestemming niet in 

deze wereld maar in de komende. En daarop willen we ons leven 

instellen van dag tot dag om Hem lof en eer te geven. Wat zou het 

geweldig zijn als we aankomen op onze bestemming en de Heer zegt 

tot ons; “Welgedaan gij trouwe dienstknecht”. 

 

Voorwoord van de Voorzitter 
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Op dit moment zijn we zelf bezig met de Bijbelstudie in het boek 

Openbaring. In hoofdstuk 3:14-22 wordt gesproken over de laatste 

periode in de kerkgeschiedenis. Terwijl in vers 17 gesproken wordt 

door de mens: “ik ben rijk en verrijkt geworden en heb aan geen 

ding gebrek” ziet de Getrouwe en waarachtige Getuige het compleet 

anders. De Here Jezus zegt; “gij zijt ellendig, jammerlijk en arm en 

blind en naakt”. Dit is voor ons allemaal een moeilijk en zwaar woord 

maar toch goed om erover na te denken. Want de Here Jezus zelf 

bepaalt wat goed en wat niet goed is. Later wordt zelfs gezegd door 

de Heer; “Zie Ik sta aan de deur en ik klop. Wie opendoet Ik zal tot 

hem inkomen en zal met hem avondmaal houden en hij met Mij”. 

Heel ons zijn ligt niet in materiële welvaart verankerd, als gelovige 

telt in feite maar een ding en dat is; maaltijd houden met Hem. Dit 

wil zeggen dat Hij betrokken is in alles wat we doen en laten en ons 

leven krijgt pas zin als we dat met Hem leven. 

Zo mogen we ook Johan blijven ondersteunen in deze ook moeilijke 

tijd voor hem. Omdat hij zo aan huis gebonden is en ook lichamelijk 

niet zo sterk is. Gebed is heel belangrijk en zo kunnen we ook samen 

om hem staan en met hem delen in dit mooie werk in Luxemburg. 

Ik wens u alvast een fijne Kerst en een gezegend nieuw jaar waarin 

we mogen uitzien naar Zijn komst! Maranatha! 

 

 

Verbonden in Zijn dienst, 

Arie de Jong 

... 
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Bouwstenen 

 

Joh.3:16  Want zo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 

Hem gelooft, niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft. 

 

Geliefden, 

We leven in een tijd die voor niemand gemakkelijk is, 

vanwege Corona/Covid19. En het heeft de wereld beho-

orlijk in zijn greep. 

Niet dat we bang behoeven te zijn want we zijn allen in 

de hand van de HEER! 

Zo zijn er voor allen beperkingen: werk, mogelijk met de 

gezondheid en noem maar op! 

Voor mij is dat mijn preekdienst in verschilende gemeen-

ten, en dat mis ik: het contact met de verschillende men-

sen, maar ook het doorgeven van ZIJN Woord! 

Ik doe nu pastorale zorg via de telefoon, en bijbelstudie, 

en ik spreek voor de de huisgemeente hier via ZOOM. Bid 

dat de Heer me ook op deze manier de juiste woorden 

geeft. 
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Bid dat er een betrouwbaar vaccin komen zal, zodat 

we onze dienst weer opnemen kunnen. Dat de 

HEER op Zijn tijd voor een oplossing zal zorgen. 

 

Overige gebedspunten: 

Bid voor mijn huisdokter, die steeds meer interesse 

krijgt in het geloof. Dat hij de Heer aan mag neh-

men in zijn leven. Bidt u ook voor mijn andere 

contacten, die bij mij aan huis komen. 

De zoon van Nathalie heeft het geloof aangenomen, 

en samen met zijn moeder tijdens onze samen-

komst uitgesproken. Dit was een heel bijzonder 

moment! Dank en bid voor hem. 

Nathalie is vermoeid vanwege haar drukke werk. Bid 

voor haar dat ze rust vindt bij de Heer. 

Peter heeft vakantie vanaf 17 december en gaat de 

Goede Zaad kalenders verspreiden met de bus. 

Bidt u ook hiervoor. En dat Peter op zijn werk kan 

getuigen van zijn geloof, ook als er binnenkort 

nieuwe collega’s komen. 

De pastorensamenkomsten zijn nu ook niet meer mo-

gelijk vanwege Corona. Bid dat hier spoedig weer 

verbetering in komt. 

 

... 



5 

... 

 

Dan is het jaar al weer bijna voorbij en vieren we al weer 

Kerst! 

Ik wens u allen gezegende feestdagen, ondanks alle beper-

kingen! 

 

 

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 een extra bericht. 

 

Van de penningmeester 

 

Na het korte overzicht dat in de vorige brief verscheen, volgt hier een 

tabel van inkomsten en uitgaven over de jaren 2015 t/m 2019. 

Jaar   Inkomsten  Uitgaven Verschil 

2015   € 26.415 € 28.742 -€ 2.327 

2016   € 29.771 € 31.228 -€ 1.457 

2017   € 30.879 € 29.793 +€1.086 

2018   € 30.561 € 20.098 €10.463 

2019   € 26.300 € 33.287 -€ 6.987 

Totaal   €143.926 €143.148  +€  778 

2020 

1e helft  €11.882 € 14.842 -€ 2.960 

Juli t/m Nov  €  6.845 €   6.999 -€    154 

 

In 2019 en de eerste helft van 2020 waren er soms forse uitgaven,  

wat de balans nogal wisselend maakte.  De laatste tijd lopen zowel 

inkomsten  als uitgaven terug, zodat er nog ongeveer een balans blijft 

bestaan. We hopen dat dit in de toekomst ook het geval zal blijven. 

 

Peter Reijnders 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording september t/m november 2020 

 

September: € 1738 

JvS 25; HGS 50; HS 75; RK 30; LB 30; HL 25; BS 50; CdU 25; AR 25; VI 

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

LdJ 40; TH 25; BK 50; ECGU 190; TdJ 25; JH 50; JK 40. 

Oktober: € 1629 

JvS 25; KS 30; HS 75; RK 30; PB 350; HGS 50; LB 30; HL 25; AR 25; BS 50; 

CdU 25; StBD 59; HG 15; NLW 50; PV 25; JB 100; StEG 25; SV 25; BGV 

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

40. 

November: € 1239 

JvS 25; HS 75; RK 30; HGS 50; LB 30; KM 250; HL 25; AR 25; BS 50; CdU 

25; NLW 50; PV 25; JB 100; StBD 59; SV 25; StEG 25; BV 125; LdJ 40; BvB 

15; 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. Aan iedereen 
Gods zegen gewenst voor het komende jaar. 
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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”. 


