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Lukas 15:4-6: „Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er 
één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en 
gaat achter het verlorene aan, totdat 
hij het vindt? En als hij het gevonden 
heeft, legt hij het vol blijdschap op 
zijn schouders. En als hij thuiskomt, 
roept hij zijn vrienden en buren bijeen 
en zegt tegen hen: Wees blij met mij, 
want ik heb mijn schaap gevonden, 
dat verloren was“. 

Wat een bewogenheid en liefde spreekt uit dit gedeelte van onze 

Goede Herder die altijd op zoek is naar het verlorene. Deze gelijkenis 

sprak de Here Jezus omdat de farizeeën en schriftgeleerden 

mopperden en zeiden; “Deze ontvangt de zondaars en eet met hen”. 

Wat me hier opvalt en aanspreekt is dat de Heer Zich altijd onder het 

volk begeeft en in gesprek komt omdat anderen Hem dikwijls vragen 

stellen. Ons leven is zo dikwijls volgepland en voor elke dag hebben 

we wel een programma. In deze tijd hoor ik veel gelovigen spreken 

over de 40 dagen-tijd en daaraan is dikwijls een heel programma 

Voorwoord van de Voorzitter 
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verbonden. Ons leven is zo vaak overvol, en soms vraag ik me 

weleens af of er nog ruimte over is dat de Heer ons ook spontaan 

kan inzetten. 

Een oudoom van mij in Canada die aannemer was en zeer bewogen 

met het verlorene vertelde me dat als hij ’s morgens naar zijn werk 

ging hij soms weleens een lifter meenam. Die trakteerde hij dan op 

een ontbijt en zo kwam hij op spontane wijze in gesprek en kon 

getuigen van zijn Heiland. Het mooie hiervan is dat we natuurlijk ons 

werk hebben maar daarboven mogen we staan in die loopbaan die 

de Heer ons gegeven heeft. Want zo lang de Heer nog niet gekomen 

is, is het ons verlangen om van Hem te getuigen en te wijzen op 

verlossing en bevrijding door Zijn bloed. Misschien dat we vandaag 

wel zomaar iemand tegenkomen die in nood is of vragen heeft. Wat 

is het dan fijn als we bereid zijn en toegerust om vanuit de Bijbel en 

door de Geest antwoorden te mogen geven. Want hiertoe zijn we 

wedergeboren en vinden we ons hoogste geluk (1 Petrus 3:15). Om 

een instrument te zijn in Gods hand en zo die Blijde Boodschap te 

mogen verkondigen. Zo kan elke dag een avontuur zijn met de Heer. 

We zijn heel dankbaar voor uw trouwe steun en betrokkenheid bij 

het werk van onze broeder Johan in Luxemburg. En zo langzamer-

hand krijgt ook hij weer meer mogelijkheden om erop uit te gaan. 

Laten we hem blijven ondersteunen met gebed en gaven. 

Met een hartelijke groet van de voorzitter en ik zie uit naar wat de 

Heer ook vandaag voor ons weer in petto heeft! 

 

In Hem verbonden, 

Arie de Jong  

... 
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Bouwstenen 

Psalm 116: 5 en 6a: De HEERE is genadig en 
rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. De 
HEERE bewaart de eenvoudigen. 

Beste Broeders & Zusters 

 

We leven in een spannende tijd! 

1. De Corona tijd, en die is nog lang niet 

voorbij! 

2. De oorlog in de Oekraine! Iedereen heeft daar zijn ge-

dachten bij, daarom ga ik dat niet doen. 

Wat meer is, omdat er zoveel over gesproken wordt hebben 

mensen meer en meer angst, in het bijzonder de jeugd en die 

gaan mij zeer aan het hart!  Hoeveel jonge mensen stappen 

niet uit het leven, omdat men niet meer met de spanningen om 

kan gaan. 

En als ze dan ook nog eens de HEER Jezus niet kennen, is het 

nog veel erger, want HIJ staat aan het begin en aan het einde 

van dit leven.  HIJ is de alfa en de omega. 

Maar ook onder Christenen, en daar gaat het vaak over de 

HEER komt spoedig, maar dat zei Paulus ook al wat is dat 

voor nieuws. Ik weet: we verheugen ons allemaal over ZIJN 

komst!  

Maar mijn vraag is, wie heeft alles in handen, in deze wereld? 

Ja en dan zeggen we waarom doet HIJ dan niets? 

Alles wat mensen elkaar aandoen, is dat de schuld van de 

HEER? 

Ik zie hoeveel mensen in afhankelijkheid van HEM er door 

gedragen worden. 
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En hoeveel mensen getroost worden door de HEER. 

Omdat ze weten dat HIJ alles in Handen heeft! 

Wat wij moeten doen, is blijven bidden en het in ZIJN hand 

leggen, want Hij weet wat goed is! 

Als Christenen hebben we de mond vol de HEER zal wel spoe-

dig komen, ja naar mate de tijd vordert komt de HEER spoe-

dig. 

Maar Luther zei eens:  Als de Heer morgen komt plant ik 

vandaag nog een boom. 

Het gaat niet om die boom: vandaag is het juist de tijd om te 

bidden, te getuigen, en er zijn voor mensen die het moeilijk 

hebben, misschien komt er daardoor nog wel iemand tot de 

HEER.  We moeten onze tijd niet verliezen met de HEER komt 

spoedig, dat weten we allang en ik verheug me daarop. 

Maar verder weten we het niet, laten we dat maar aan HEM 

overlaten. 

Laten wij ons bezig houden met gebed, en getuigen, maar ook 

met een luisterend oor voor mensen, met name ook met de 

jeugd! Die hebben ons juist in deze tijd zo nodig, luisterend en 

biddend! 

Biddend:  voor: 

De Oekraine  

En Corona  

Voor mensen in nood en angst  

Voor de jeugd die aan het begin van hun leven staan, en 

dan komt dit alles op hun af. 

Zeker voor de mensen die de HEER niet kennen. Maar ook 

voor de mensen die HEM wel kennen, en geen troost 

... 
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... 

vinden, waar de vraag speelt, hoe gaat het met hun rela-

tie, welke plaats heeft gebed en bijbellezen in hun leven. 

Want juist in deze tijd is de relatie met de HEER zo be-

langrijk. 

Daarin speelt Gebed en Bijbellezen een heel belangrijke rol. 

Waarin stil zijn voor de HEER een belangrijke rol speelt. 

 

Beste Broeders en Zusters, ik wens u een gezegende tijd om de 

denken aan ZIJN lijden voor ons, en Opstandingsfeest ja, wat 

HIJ voor ons gedaan heeft. 

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 

 

Een passende tekst voor de Paasdagen, of ook voor alle dagen: 

Lukas 24:1-6a 

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, 
naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt 
hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen 
afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, von-
den zij het lichaam van de Heere Jezus niet. En het gebeurde toen ze 
daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blin-
kende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar 
de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij 
de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording december 2021 t/m februari 2022 

 

December 2021: € 2304 

TH 20; MT 400; JvD 240; JvS 25; BvB 15; LdJ 40; ECGU 250; HS 75; 

RK 30; HGS 50; HL 25; HG 30; StEG 100; TH 25; BS 50; CdU 25; MT 

500; MVA 5; TdJ 25; NLW 50; JK 40; JB 100; PV 25; JH 50; SV 25; 

StBD 59; StEG 25. 

 

Januari 2022: € 1099 

BvB 15; TH 20; JvS 25; LdJ 40; KS 30; MS 75; RK 30; HGS 50; StBD 

59; HL 25; TH 25; BS 50; CdU 25; AR 25; WOD 25; TdJ 25; NLW 50; 

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

 

Februari 2022: € 1569 

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

250; HL 25; TH 25; BS 50; CdU 25; VI 500; TdJ 25; ED 10; JB 100; JK 

40; NLW 50; PV 25; JH 50; StBD 59; 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,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

