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Habakuk 2:2,3 “toen antwoordde mij de Here en zeide; schrijf het gezicht 

en stel het duidelijk op tafelen opdat daarin leze die voorbij loopt”, “want 

het gezicht zal nog tot een bestemde 

tijd zijn, dan zal Hij het op het einde 

voortbrengen en niet liegen; zo Hij 

vertoeft verbeidt Hem want Hij zal 

gewis komen, Hij zal niet 

achterblijven”. 

 

Beste broeders en zusters, 

Vanmorgen in de dienst hebben we deze tekst gelezen en gezien hoe 

ontzettend actueel het Woord van God is waarin duidelijk naar voren 

komt het onrecht van de mens en het recht des Heren. Habakuk moest 

duidelijk op tafelen schrijven wat de Heer hem had laten zien. En dan 

ook nog dat iedereen het zou lezen die voorbij loopt. Het Woord van 

God zouden we nooit onder een korenmaat zetten maar ten allen tijde 

(ook als het heel zwaar wordt)  laten klinken door prediking en ook door 

bijvoorbeeld lectuurverspreiding. Sinds een maand zijn we in contact 

gekomen met een jonge broeder genaamd Kenneth die op eigen 

Voorwoord van de Voorzitter 
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initiatief en met eigen middelen spontaan begonnen is om billboards te 

huren en daarop een zeer duidelijke evangelisatietekst te plaatsen: “Het 

einde is begonnen, blijft u straks achter? Kies Jezus!” Op inmiddels 12 

billboards aan de snelwegen in Nederland is deze tekst te lezen door de 

voorbijrijdende automobilisten. De Heer heeft tot nu toe in de  

benodigde middelen voorzien wat voor hem een bevestiging is dat het 

naar Zijn wil is. 

Voor mijzelf was dit ook een stimulans om te blijven evangeliseren en te 

blijven ondersteunen overal waar het Woord van God  en de prediking 

van het evangelie nog gehoord wordt. Habakuk zegt heel duidelijk; “zo 

hij vertoeft, verbeidt Hem want Hij zal gewis komen, Hij zal niet 

achterblijven”. 

Als een ding duidelijk is in onze tijd dan is het dat Hij zeer spoedig komt 

om een oordeel te brengen over alle ongeloof en onrecht van de mens 

die probeert in eigen kracht de wereld te redden en God buiten te 

sluiten, ziekten uit te bannen en armoede te verdrijven, maar 

uiteindelijk zal zien dat zij bedrogen wordt en tegelijkertijd slaaf wordt 

van een duivels regime. Mijn taak en uw taak is om te verkondigen de 

waarheid vanuit het Woord waarin behoud gegeven wordt alleen aan 

diegene die volkomen vertrouwt op het verlossingswerk wat de Here 

Jezus volbracht heeft. Ik ben me bewust dat ook Johan in Luxemburg zo 

bezig is in het werk des Heren en daarin ook nog vele kansen ziet om dit 

te mogen vertellen. Laten we veel voor elkaar bidden en speciaal voor 

nieuwe mogelijkheden in Luxemburg. We zijn heel dankbaar voor uw 

betrokkenheid op wat voor wijze dan ook. 

 

In Christus verbonden, 

Arie de Jong 

... 
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Bouwstenen 

Rom.12:1-3: Ik roep u er dan toe op, broeders, 
door de ontfermingen van God, om uw lichamen 
aan God te wijden als een levend offer, heilig en 
voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke gods-
dienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, 
maar word veranderd door de vernieuwing van 
uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat 
de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van 
God is. Want door de genade die mij gegeven is, 
zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij 

moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate 
van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.  

Beste vrienden, 

De zomer is al weer voorbij we zitten al weer in de herfst. 

We hebben een andere tijd achter de rug dan normaal, door 

corona . 

Als we Romeinen 12 lezen is het belangrijk ons in ZIJN dienst te 

geven, daar worden we toe opgeroepen en innerlijk veranderd /

vernieuwd in uw gezindheid/denken om te kunnen onderschei-

den waar het op aankomt. 

Want het is ZIJN genade. 

Ik heb kort geleden gesproken over Reformatie  dan heb ik het 

niet alleen over het verleden. 

Maar ook over mijn /ons leven: zijn wij bereid om ons te refor-

meren, om onze gezindheid/denken te veranderen? 

Hoe vaak moeten we ontdekken dat we vast zitten in ons den-

ken, en vinden het moeilijk om los te komen van ons traditionele 

denken. 
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En hoe vaak heb ik in mijn leven mijn denken door ZIJN Woord 

moeten laten vernieuwen, ik heb in mijn leven ontdekt hoe be-

langrijk dat is. 

Dat was zo in de tijd van Luther maar eigenlijk ook in ons dage-

lijks leven. 

Door de hele corona geschiedenis moest ik anders de HEER gaan 

dienen, in de corona tijd.  Want ik mocht niet meer op verschil-

lende plaatsen preken. 

En heb de HEER gevraagd dat HIJ mij niet werkeloos hier laat 

zitten! 

Nu komen er mensen op mijn pad die de HEER nodig hebben en 

mensen die pastorale gesprekken nodig hebben. En zondags mag 

ik voor de gemeente hier de preek verzorgen, en de Bidstond/

Bijbelstudies geven.(via zoom internet) 

Anders dan voorheen maar toch, tot het moment dat ik weer 

mag spreken in verschillende gemeenten. 

Dat is moeilijk omdat ik diabeticus ben, en in nauw contact met 

mijn huisarts zoeken we naar het moment dat het ook voor mij 

verantwoord is om weer te gaan spreken in verschillende geme-

enten.  Maar nu kan ik via de telefoon en via internet spreken 

over de HEER Jezus en te getuigen wat HIJ in mijn leven doet! 

Het is fijn te kunnen vertellen hoe groot Gods genade is! 

Daarnaast bid ik voor verschillende mensen bv.“Stichting Israel 

en de Bijbel“ 

Voor mensen die bij mij over de vloer komen.  We gaan nu weer 

beginnen om mensen bij mij uit te nodigen.  Om zo stappen te 

... 
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... 

maken naar weer een normaal leven en dienst. Maar dan is er nog 

een probleem voor de grenzen van Luxemburg/Belgie/Nederland. 

Bidt u ook voor onze gemeenteleden. 

 

Dank voor uw steun in Gebed en immateriele steun! 

Want door uw steun kan ik alles doen. 

 

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 

 
Op dit moment houden we ons bezig met het thema genade. Hier 
vindt u een paar Bijbelteksten daarover. 
 

 
Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond 
van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. De-
ze genade was ons al vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus. 2 Tim. 
1:9. 
 
Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons 
heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die dood waren door onze 
zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door Zijn 
genade gered. Efeziers 2:4-5. 
 
Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat 
dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg 
van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Efeziers 2:8
-9. 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording juni t/m augustus 2021 

 

Juni 2021: 1114 € 

TH 20; JvS 25; BvB 15; JvD 40; LdJ 40; HS 75; HG 25; RK 30; HGS 50; 

HL 25; KM 250; TH 25; BS 50; CdU 25; StBD 59; MVA 5; ED 15; TdJ 

25; PV 25; NLW 50; JH 50; JB 100; JK 40; SV 25; StEG 25. 

 

Juli 2021: 1453 € 

TH 20; JvS 25; HG 25; BvB 15; LdJ 40; KS 30; HS 75; RK 30; HGS 50; 

HL 25; HGS 354; TH 25; BS 50; CdU25; StBD 59; TdJ 25; AR 25; NLW 

50; JK 40; PV 25; JH 50; JB 100; SV 25; StEG 25; ECGU 240. 

 

Augustus 2021: 1304 € 

TH 20; LdJ 40; BvB 15; JvS 25; HG 25; HS 75; RK 30; HGS 50; HL 25; 

VI 500; TH 25; StBD 59; BS 50; CdU 25; TdJ 25; PV 25; NLW 50; JK 

40; JH 50; JB 100; 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: 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 

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 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”. 


