Gemeentestichtend en –vormend werk in Limburg en Noord Luxemburg

Voorwoord van de Voorzitter
Openbaring 8:3 en 4;
“en er kwam een andere engel en
stond aan het altaar hebbende een
gouden wierookvat en hem werd veel
reukwerk gegeven opdat hij het met
de gebeden van alle heiligen zou
leggen op het gouden altaar dat voor
de Troon is, en de rook van het
reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand van de
engel voor God”.
Lieve broeders en zusters,
Zelf zijn we met de Bijbelstudie bezig met het boek Openbaring. In dit
hoofdstuk zien we dat er nog een aantal oordelen over de aarde
komen alvorens het Koninkrijk van Christus definitief is gevestigd op
deze aarde. De twee teksten die we gelezen hebben zijn de inleiding
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tot deze oordelen. Hierin zien we dat er een engel staat bij het
altaar. Dit altaar verwijst ons naar de ontmoeting die de mens heeft
met de Here God, maar dan wel alleen door het Lam, Jezus Christus.
In het boek Openbaring wordt het meeste gesproken over het Lam
wat op de troon zit. Niet zozeer wordt de Koning genoemd maar er
wordt altijd terug gekeken op hoe dit Koningschap is verkregen. De
Here Jezus heeft een hele grote prijs betaald om ons te verzoenen
met God en zoals Filippenzen 2 zegt; Zijn diepste vernedering leidde
tot de hoogste verhoging. Pas in de toekomst zullen we ten volle zien
welk een grote verlossing in ons bewerkt is door deze Heiland. Aan
de andere kant is het ook zo dat degenen die deze Jezus afgewezen
hebben onder een enorm groot oordeel zullen komen, daarom denk
ik dat de engel staat bij het altaar. Want het altaar is het kruispunt
waar een ieder een keus moet maken. Wat ook een enorme
bemoediging is dat er gesproken wordt over het reukwerk en de
gebeden van alle heiligen, soms vragen gelovigen zich af wat ze nog
kunnen doen in het werk des Heren. Hier zien we het antwoord,
gebeden zijn enorm belangrijk. Zonder gebed komt niets tot stand
en in het gebed drukken we ons geloof en onze afhankelijkheid uit
ten opzichte van de Heer.
Ook voor Johan, die in een fase zit van veel thuis zijn, is dit enorm
belangrijk. Samen met hem kunnen we bidden dat het werk van de
Heer in Luxemburg voortgang zal vinden ondanks alle beperkingen.
We zien uit naar de komst van de Heer en tot die tijd geldt: bid en
werk! En dan wel in die volgorde.
Met vriendelijke groet en in Hem verbonden,
Arie de Jong
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Bouwstenen
Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw
voeten gewassen heb, moet ook u elkaars
voeten wassen. Joh.13:14
Voetwassing: dat is met andere woorden
Dienen!
We maken een bijzondere tijd door, we
hebben verschillende gebedsverhoringingen: in de evangelisatie gesprekken maar ook in de pastorale gesprekken.
De HEER is op een bijzondere wijze bezig. Zo hebben we verschillende gesprekken waar mensen meer en meer open worden voor de HEER Jezus.
Ook in de pastorale gesprekken zijn vele positieve ontwikkelingen. Helaas kunnen we daar niet uitgebreid over spreken,
maar het is heel bijzonder, en het vervult mijn hart met dankbaarheid.
Jammer genoeg kan ik door corona niet elders preken. Ik moet
zeggen dat mis ik wel, en hoop dat ik dat ook weer mag gaan
doen, en mensen ontmoeten in de verschillende gemeenten.
Maar de HEER weet dat ook, en zo gauw het weer veilig is
hoop ik weer velen te mogen ontmoeten.
Verder ondersteun ik verschillende groepen met gebed, bv.
Een gospelzanger en een gospelgroep, en Israel en de Bijbel.
Dit is wat ik de laatste tijd doe, en dit zijn ook mijn gebedspunten:
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Bidt u voor de evangelisatiegesprekken, de pastorale gesprekken, en voor de contacten waar ik dien met gebedsondersteuning.
Dan de luistertelefoon waar mensen regelmatig bellen, en
voor de mensen die ieder jaar een goede zaad kalender
krijgen. Bid ook voor deze contacten. Bidt u ook dat er
nog meer mensen tot de HEER komen.
Omdat we vanwege corona via zoom samenkomen, is het
voor een aantal mensen moeilijk om zo samen te komen,
ofwel dat we ze niet verbinden kunnen, ofwel omdat ze
het niet fijn vinden om zo samen te komen. Maar de anderen vinden het erg fijn dat we zo elkaar nog ontmoeten,
ja het is anders, maar beter dit dan helemaal niets. Bid
dat de mogelijkheid weer komt dat we weer normaal samen kunnen komen.
De pastorenbijeenkomsten in St Vith kunnen nu ook via de
zoom gehouden worden. Hier ben ik heel blij mee. Bidt u
dat deze bijeenkomsten verder tot zegen mogen zijn.

Dan zijn er nog gebedspunten uit onze groep:
Nathalie, zij heeft veel werk en is soms te druk met alles. Bid
dat ze steeds weer de rust vindt bij de Heer.
De anderen die niet meedoen aan de zoom samenkomsten,
dat ze genoeg geestelijk voedsel krijgen en het niet laten
liggen.
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Peter heeft op zijn werk nieuwe collega’s. Bidt u voor openingen om een getuigenis te kunnen geven, naar de mogelijkheden die ieder heeft om het aan te kunnen nemen.

Ik wens u allen gezegende paasdagen. De HEER is voor altijd
opgestaan uit de dood!

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
Vanwege Corona vallen nog steeds alle preekbeurten van Johan
uit. Daarvoor in de plaats een Bijbeltekst, om te overdenken.

Efeze 3: 14 - 19
Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze
Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen
en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de
rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus
door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen
begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en
diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,
die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden
tot heel de volheid van God.
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Van de penningmeester
Giftenverantwoording december 2020 t/m februari 2021
December 2020: 2384 €
JvS 25; JvW 100; JvD 80; HS 75; RK 30; HGS 50; JB 100; LB 30; HL 25;
HvO 50; TH 25; BS 50; CdU 25; StBD 59; VI 500; MVA 5; JH 100;
StEG 100; AR 25; JB 100; PV 25; NLW 50; StEG 25; BGV 125; SV 25;
BvB 15; LdJ 40; ECGU 360; BK 50; TdJ 25; JH 50; JK 40.
Januari 2021: 2894 €
TH 20; JvS 25; BvB 15; JvD 40; HGS 50; LdJ 40; KS 30; HS 75; RK 30;
HG 25; TVD 150; HL 25; StBD 59; JvD 80; MT 1000; TH 25; BS 50;
CdU 25; VI 500; PV 25; NLW 50; TdJ 25; JB 100; StEG 25; ECGU 240;
SV 25; BK 50; JH 50; JK 40.
Februari 2021: 1159 €
StBD 118; TH 20; JvD 40; JvS 25; HS 75; RK 30; HG 25; HGS 50; HL
25; KM 250; TH 25; BS 50; CdU 25; ED 11; TdJ 25; JH 50; JB
100;NLW 50; JK 40; PV 25; StEG 25; SV 25; BK 50.

Alle gevers zoals steeds onze hartelijke dank! Een speciaal woord
van dank ook aan ieder die een eenmalige gift gedaan heeft. En ook
aan wie voor het eerst een gift heeft overgemaakt.
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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

Bankrelatie Nederland:
NL26 INGB 0002 0095 86 - 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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