
Gemeentestichtend en –vormend werk in Limburg en Noord Luxemburg 

           Dec 2021 / Januari 2022 151 

 

2 Thess.2:14 “waartoe Hij u geroepen 

heeft door ons evangelie, tot 

verkrijging der heerlijkheid van onze 

Here Jezus Christus” 

Beste broeders en zusters, 

Het is alweer de laatste nieuwsbrief die uitgaat van de stichting “de 

Sterke Toren”. In het afgelopen jaar is ontzettend veel gebeurd en 

zijn veel beloften van overheidswege loze beloften gebleken. Op vele 

wijzen is ja niet ja geweest en nee niet nee. En te midden van zo’n 

wereld staat de gelovige en moet zijn weg maar zien te vinden naar 

het goede einde. De Bijbel roept ons steeds op om vast te houden 

wat vast en zeker is en Gods beloften zal Hij ten allen tijde vervullen. 

Soms is het onvoorstelbaar welke grote zegeningen over iedere 

gelovige wordt uitgesproken. Alleen in deze bovenstaande tekst al 

wordt ons beloofd de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus. Wat 

zie ik uit naar de vervulling van deze rijke beloften. Voor mij is het  

Voorwoord van de Voorzitter 
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bijzondere hieraan dat ik niets maar dan ook niets heb bijgedragen 

om deze heerlijkheid straks te verkrijgen. Het is uit pure genade van 

Christuswege dat Hij ons dat wil geven. In Handelingen 13:41b staat: 

“want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat gij niet zult 

geloven, zo iemand het u verhaalt”. En op deze wijze zien we dat wat 

mensen beloven en dat wat de Heer belooft, het ene onzeker en 

vaak leugenachtig, het andere, de Heer die altijd Zijn beloften 

vervullen zal. En dan is de vraag; aan Wie vertrouwen we ons het 

meeste toe? We zijn behouden uit genade maar de Bijbel roept ons 

wel op om deze hoop onverwrikt vast te houden totdat geloof 

aanschouwen wordt. 

 

Daarom gaat Johan door met het werk in Luxemburg, ondanks alle 

beperkingen, maar met uw steun. En zo kunnen we samen in het 

werk des Heren staan, uitziende naar 2022 wetende dat elke dag ons 

een dag dichterbij brengt bij die geweldige ontmoeting in de lucht. 

Om Hem te ontmoeten in Wie we geloofd hebben zonder Hem te 

zien maar van harte liefhebben omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

 

Ik wens u hierbij gezegende feestdagen en een nieuw jaar waarin we 

ons ten dienste mogen stellen op welke wijze dan ook, totdat de 

Heer komt, Maranatha! 

 

Arie de Jong  

... 
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Bouwstenen 

2 Kor.  5: 14-15 

Want de Liefde van Christus dringt 

ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: 

als EEN voor allen gestorven is, dan 

zijn zij allen gestorven.  

En HIJ is voor allen gestorven,  opdat 

zij die leven, niet meer voor zichzelf 

zouden leven, maar voor HEM die voor 

hen gestorven en opgewekt is. 

 

Beste vrienden, 

 

We staan kort voor de Kerstdagen  en we mogen weer 

denken dat de HEER  Jezus voor ons naar de aarde  

gekomen is om onze zondelast in onze plaats te dra-

gen. Dat vult mij nog iedere dag met dankbaarheid  Ja 

en dat wij dat in het bijzonder mogen gedenken dat 

HIJ voor mij en u daar gehangen heeft! 

Wat een LIEFDE voor ons/mij ! 

Ook Hoop dat we in het bijzonder nu kunnen en mogen 

getuigen wat HIJ voor ons gedaan heeft!! 

We mogen samen genieten van de Kerstdagen,maar 

dat we HEM met alle dingen niet uit het oog verliezen, 

want HIJ is meer waard dan alles wat we samen doen! 

Neem aub  tijd  ook tijd voor HEM!! 
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Nu ook in de corona tijd dat alles in ZIJN hand leggen; 

HIJ heeft ook corona in ZIJN Hand. HIJ kan in deze 

tijd ons rust geven en de angst wegnemen. Ja, en daar 

zijn zovelen die angst hebben, ja juist door corona, en 

dan is het zo fijn dat HIJ er is, en alles in ZIJN hand 

heeft! 

Gebedspunten en dankpunten. 

Bidden we voor mensen die angst hebben voor corona. 

Danken we voor de Verpleging is de ziekenhuizen en 

de Doktoren. 

Bidden we voor de eenzamen met de feestdagen, dat de 

HEER daar een antwoord op is! 

Dat HIJ ons/mij mag gebruiken in ZIJN dienst. 

Voor de verschillende gemeenten en de eigen gemeente 

tot zegen mag zijn voor anderen.  Want wij leven niet 

meer voor onszelf  2 Kor. 5:15. 

We mogen ook danken dat we mogen weten dat HIJ 

ondanks alles Alles in ZIJN hand heeft!! 

Onze eigen gebedspunten: 

Nathalie: zij heeft nog steeds veel werk: bid voor rust 

van de Heer, en een goede organisatie van haar werk. 

Peter: hij is ziek geworden door de eerste vaccinatie. 

Tot nu toe blijven de gevolgen binnen de perken. Bid 

dat het ook bij de tweede vaccinatie goed zal gaan. 

... 
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... 

Een zuster heeft in haar familie drie Corona-gevallen, 

zodat ze hier niet meer naar toe kan. Dit valt haar 

zwaar. Bid dat zij het in alle omstandigheden van de 

Heer mag verwachten. 

Onze broeder in het zuiden sluit zich na de dood van zijn 

moeder steeds meer af. Bid dat hij vrede mag vinden bij 

de Heer. 

Wij /ik wensen u hele gezegende feestdagen toe! 

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 

Hieronder een versje van  Anna de Swart (bron: de website 

puurvandaag.nl) 

Het is goed om dit juist ook tijdens de kerstdagen te bedenken: 

daarom kwam de Here Jezus als mens op aarde! 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording september t/m november 2021 

 

September: 834 € 

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

TH 25; BS 50; CdU 25; TdJ 25; MVA 5; AR 25; PV 25; JK 40; JB 100; 

JH 50; NLW 50; StDB 59; SV 25; StEG 25. 

 

Oktober: 1074€ 

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

HL 25; TH 25; BS 50; CdU 25; TdJ 25; NLW 50; JH 50; JK 40; JB 100; 

PV 25; ECGU 240; SV 25; StBD 59; StEG 25. 

 

November: 1734€ 

HG 30; TH 20; JvS 25; KM 250; HGS 50; BvB 15; LdJ 40; HS 75; VI 

500; RK 30; HL 25; JA 200; TH 25; BS 50; CdU 25; AR 25; TdJ 25; JB 

100; Jh 50; PV 25; JK 40; SV 35; StBD 59; 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,email: sterketoren@gmail.com 

Penningmeesters: Peter Reijnders (zie secretaris) 
 Nathalie Peters, email: natsiren@yahoo.com 

Zendeling: Johan Koopman 
 Haaptstrooss 63-1, L-9780 Wincrange 
 Tel: 00352-26957478 
 email: jkoopman.sst@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”. 

mailto:jkoopman.sst@gmail.com

