Gemeentestichtend en –vormend werk in Limburg en Noord Luxemburg

Voorwoord van de Voorzitter

Beste broeders en zusters,
Graag wil ik beginnen met een tekst
uit Lukas 9:35; “Deze is mijn Zoon, de
Uitverkorene, hoort naar Hem”. In de
loop der tijden is veel gesproken over uitverkiezing en wat dit zou
betekenen. In deze tekst is het duidelijk dat in de eerste plaats
Christus Gods uitverkoren Zoon is. Alles draait dus om Hem en wil
ons leven zin krijgen dan zouden we onze gedachten op Hem moeten
richten. Dit op zich geeft al een geweldige verlossing in ons praktisch
christenzijn. Dikwijls zijn onze problemen overheersend omdat we
teveel gericht zijn op onszelf en niet op Christus. We leven namelijk in
een tijd waarbij het individu zeer centraal staat en altijd de vraag
wordt gesteld; “hoe kan ik mezelf ontwikkelen en haal ik het meeste
uit mijn leven”.
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Helaas leidt dit leven dikwijls tot grote teleurstellingen. Wij als
gemeente en Lichaam van de Here Jezus Christus zijn geroepen om
de “grote daden Gods te verkondigen”. Die daden omvatten alles
wat betreft het verlossingswerk door de Here Jezus Christus en heel
Gods plan wat uitgevoerd wordt in deze oude schepping.
Wij zijn wedergeboren tot een priesterlijk volk en als we
beantwoorden aan deze roeping geeft dat een geweldige vervulling
in ons leven. Het is nog altijd zo dat als je opgeleid bent bijvoorbeeld
voor accountant, dat je geen timmerman moet worden. Als je dat
toch gaat doen raak je teleurgesteld en gefrustreerd, zo is het ook in
het christenzijn. Kortgeleden zijn we in het nieuwe bezoekerscentrum van Open Doors geweest. Daar zagen we de geschiedenis
hoe Open Doors ontstaan is. Een initiatief van Anne v.d. Bijl die altijd
zegt; “je hoeft geen briefje uit de hemel te ontvangen om je volledig
toe te wijden aan de dienst van de Heer”. Iedereen is geroepen tot
deze dienst, wie je ook bent en waar je ook woont. En dan mogen
we ook ervaren de blijdschap die dat geeft en ook zeggen; we zijn
uitverkoren om deze Heer te mogen verheerlijken in ons leven, want
uiteindelijk is de vraag wat betreft uitverkiezing, waartoe ben ik
uitverkoren?
En zo willen we dan ook samen met Johan in Luxemburg een
lichtend licht zijn en een zoutend zout.
In Christus verbonden,
Arie de Jong
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Bouwstenen
Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een
goed werk begonnen is, dat voltooien
zal tot op de dag van Jezus Christus.
Fil.1:6
Beste broeders en zusters,
Fijn dat ik toch zo iets mag vertellen van onze dienst.
Ja wat HIJ in ons begonnen is, dat zal HIJ ook voortzetten tot ZIJN komst.
Wat een rust gaat daar van uit!
Door de corona, is mijn bediening een heel andere
geworden.
Vanwege corona kan ik nergens meer preken, wat
ik erg mis!
Maar daardoor heeft de HEER andere dingen te
doen gegeven.
Bv. Pastorale begeleiding!
Daardoor heeft de HEER een aantal mensen op mijn
weg gegeven om regelmatig mee te spreken.
Ook mensen die ik met gebed mag ondersteunen,
want gebed is heel erg belangrijk in ons leven.

Bidden voor mensen die het moeilijk hebben.
Voor het volk Israel!
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Voor mensen in een bediening als band, koor
zanger of zangeres. Om tot een krachtig getuigenis te zijn.
Bij ons in de gemeente hebben we elke week
een bidstond en ook in de dienst.
Bid voor een Broeder die het erg moeilijk heeft!
Bid ook voor de Band van Nathalie, bid dat ze uit
de problemen komen. En dat de andere
bandleden tot geloof mogen komen.
Bid ook voor een Zuster en een Broeder in de gemeente die het ook erg moeilijk hebben.
Bid ook voor Nathalie die via haar werk ook met
veel problemen in aanraking komt.
Bid dat Nathalie en Peter op hun werk en in de
familie tot een getuigenis kunnen komen.
Bidt u mee dat is zeer belangrijk, moge de HEER voor
hen zorgen!
In HEM verbonden,
Johan KOOPMAN
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Extra mededeling
Omdat Johan nog steeds niet kan spreken in Nederland
vindt u op de volgende bladzijde een songtekst van een
lied van Christian Verwoerd met als titel: ‚Lang leve de
vrijheid‘. Hiervoor hebben we toestemming van hem gekregen. De tekst van dit lied is in deze Corona-tijden juist
heel actueel, omdat velen onzeker worden en niet weten
waar er nog houvast te vinden is. Men zoekt het dan in de
valse vrijheid die de wereld biedt. In deze spannende en
zware tijd blijven we bidden voor de hele situatie en voor
elkaar.

En de hoop van de hele
wereld zal op Hem
gevestigd zijn.
Matth. 12:21
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Overige berichten
Lang leve de vrijheid – Christian Verwoerd (tekst met toestemming
overgenomen)
Welkom in het land van vrijheid, het land waar alle grenzen zijn verdwenen, waar je doen kan wat je wil; waar alle dingen vrij te koop zijn,
maar mensen meer dan ooit verslaafd zijn; lang leve de vrijheid.
Welkom in het land van vrijheid, waar niemand wenst gecorrigeerd te
worden, want iedereen is vrij. Dus weg met wet en regelgeving, geen
gezag meer in de samenleving: lang leve de vrijheid.
Refreintekst:
En ondertussen wordt het ik-gerichte hart niet meer gestuurd, krijgt
het kwaad dat in de mens zit alle ruimte. En als het zo door blijft gaan
dan denk ik dat het niet zo lang meer duurt voordat Nederland de gevolgen ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt.
Welkom in het land van vrijheid, waar ontrouw in het huwelijk heel
gewoon is, het zelfs aangemoedigd wordt; met later vaak verdriet
voor beiden, en kinderen die eronder lijden: lang leve de vrijheid.
Welkom in het land van vrijheid, waar alle goden welkom zijn op Eén
na: de God die leven geeft. Juist Hij die ons geluk kan geven, wordt
langzaam uit het land verdreven; lang leve de vrijheid.
Refreintekst nogmaals.
Maar er is een vrijheid die veel mooier is en ook veel dieper gaat: de
bevrijding van het ik-gerichte leven. Er is er Eén die door Zijn dood dit
leven mogelijk heeft gemaakt: alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven; ja, alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven.
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Van de penningmeester
Giftenverantwoording maart t/m mei 2021
Maart: 1459 €
TH 20; JvS 25; HG 20; BvB 15; LdJ 40; JvD 40; HGS 50; HS 75; RK 30;
HL 25; IB 44; VI 500; TH 25; BS 50; CdU 25; AR 25; MVA 5; TdJ 25;
LdJ 40; NLW 50; JK 40; BvB 15; JH 50; JB 100; PV 25; StEG 25; SV 25;
BK 50.
April: 1178 €
TH 20; JvS 25; HG 20; BvB 15; JvD 40; LdJ 40; KS 30; HS 75; StBD
118; RK 30; HGS 50; HL 25; TH 25; BS 50; CdU 25; ED 10; TdJ 25; PV
25; JH 50; JK 40; NLW 50; JB 100; StEG 25; SV 25; ECGU 240.
Mei: 2140 €
BvB 15; TH 20; JvS 25; HG 25; JvD 40; LdJ 40; HS 75; RK 30; HGS 50;
CF 100; HL 25; HGS 560; TH 25; VC 170; BS 50; CdU 25; VI 500; AR
25; TdJ 25; JB 100; JH 50; JK 40; NLW 50; PV 25; SV 25; StEG 25.

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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