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Jesaja 25:8 “Hij zal de dood verslinden tot overwinning, en de 

Here Here zal de tranen van alle 

aangezichten afwissen; en Hij zal 

de smaadheid van zijn volk van de 

ganse aarde wegnemen; want de 

Here heeft het gesproken” 

 

De laatste tijd worden we regelmatig geconfronteerd met 

berichten over vervolging van onze broeders en zusters. De 

laatste week kwamen er berichten uit Myanmar en Mexico. 

Verschillende kerken werden in brand gestoken. De weerstand 

tegen het evangelie neemt steeds meer toe naarmate de tijd 

van Zijn openbaring aanstaande is. Te midden van deze 

vervolging horen we ook van de vertroosting die de Here geeft 

aan zijn kinderen om staande te blijven en te blijven getuigen, 

te weten wat hier in Jesaja gezegd wordt dat Hij de dood reeds  

Voorwoord van de Voorzitter 
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verslonden heeft tot overwinning. De dood heeft niet meer het 

laatste woord maar Christus heeft de overwinning behaald. 

Jesaja besluit dit vers door te zeggen “want de Here heeft het 

gesproken”. Dit is een grote zekerheid, dat al wat God 

gesproken heeft zal Hij ook doen, wat de mens ook bedenkt of 

overlegt, uiteindelijk heeft God het laatste woord en de ganse 

schepping is daaraan onderworpen. 

Ook voor ons is dit een grote troost en bemoediging voor de 

tijd die nog komt. We weten niet hoe ons pad zal gaan maar 

onze bestemming is zeker. Op weg daar naartoe mogen we 

blijven getuigen van de overwinning van de Here Jezus Christus 

op de dood en mogen we zien dat ook persoonlijk de 

omhulling weggenomen wordt als een mens zich bekeert tot 

de Here (2 Kor. 3:16). 

Ook Johan mag hiervan getuigen in Luxemburg en daarom zijn 

we dankbaar voor uw steun in gebed en gaven en 

betrokkenheid, zodat Johan weet dat hij er niet alleen voor 

staat, maar dat we dit werk samen mogen doen, totdat de 

Here komt! 

 

Met vriendelijke groet, verbonden in onze Heer  

 

Arie de Jong  

... 
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Bouwstenen 

 

Johannes 4:24: God is Geest, en wie 
Hem aanbidden, moeten Hem aanbid-
den in geest en waarheid. 

 

Beste Broeders en Zusters 

Voordat ik begin wil ik jullie een gezegende vakantie 

toewensen!  En een veilige thuiskomst. 

 

U weet dat ik een poetsvrouw heb. Zij is opgenomen 

in het ziekenhuis voor onderzoek vanwege reuma 

klachten. 

Ik heb de laatste tijd veel met haar over de HEER ge-

sproken  en op de laatste dag dat zij hier heb ik met 

haar kunnen bidden!  Ik hoop dat de HEER haar die 

hulp zal geven die nodig heeft. Bidt u mee? 

De andere Poetsvrouw is ook ziek, ook graag gebed 

voor haar! 

 

Ik ben vorige week na twee jaar weer naar de Chiro-

practor geweest. Ook daar heb ik een goed gesprek  
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gehad van een uur! Ook hij heeft uw gebed nodig.  

 

Voor mijn Huisarts bid ook voor hem dat hij de HEER 

toelaat in zijn leven. 

 

Voor Nathalie en Peter en hun familie? 

 

En de fysiotherapeut na de verschillende gesprekken 

die ik met hem gehad heb.  Voor een Zuster in de ge-

meente en het contact met haar kinderen. 

 

En verder voor een Zuster en een Broeder waar het 

mede door corona het contact minder geworden is! 

 

In HEM verbonden 

Johan KOOPMAN 

 

 

 

... 
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... 

Spreekbeurten van Johan 

 

Op 19 juni heeft Johan voor het eerst na lange tijd weer gespro-

ken in de gemeente van Gerolstein in Duitsland. Dit is heel goed 

verlopen, en als de omstandigheden het toelaten (ook in ver-

band met Corona) zal Johan op 3 juli spreken in Valkenburg. 

Verdere spreekbeurten zijn op dit moment echter nog niet ge-

pland. Johan zal dit de komende tijd nog nader bepalen. 

De secretaris, 

Peter Reijnders 

En de hoop van de hele 
wereld zal op Hem  

gevestigd zijn.  
Matth. 12:21 
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Overige berichten 

Een  tekst uit de Psalmen: 

Psalm 27:1-6 

Een psalm van David. 

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De 
HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? 

Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, om mij levend te ver-
slinden—mijn tegenstanders en mijn vijanden—struikelden zij 
zelf en vielen. 

Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen; al brak 
er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. 

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat 
ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn 
leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te 
onderzoeken in Zijn tempel. 

Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het on-
heil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij 
plaatst mij hoog op een rots. 

Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij 
omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van 
trompetten; ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de 
HEERE. 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording maart t/m mei 2022 

 

Maart 2022: € 864 

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

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

NLW 50; JK 40; JH 50; StBD 59; SV 25; StEG 25. 

 

April 2022: € 1314 

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

PB 250; HL 25; TH 25; BS 50; CdU 25; TdJ 25; ED 10; JB 100; PV 25; 

JH 50; JK 40; StBD 59; ECGU 240; SV 25; StEG 25; NLW 50. 

 

Mei 2022: € 894 

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

CdU 25; TH 25; VC 160; TdJ 25; JK 40; PV 25; StEG 25; SV 25; StBD 

59; JB 100; JH 50; NLW 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: 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

