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2 Kronieken 27:2 “En hij deed wat recht is in de ogen des Heren” 

Dit getuigenis wordt gegeven van 

Jotam die koning was over Juda te 

Jeruzalem.  Zijn naam betekent: God 

is (op)recht. Wat mij hier zo 

aanspreekt is dat de Heer zelf dit 

getuigenis geeft. Dat Hij blij is met de 

handel en wandel van deze koning Jotam. Uit het tekstgedeelte komt 

ook naar voren dat het volk van Israel een leven leidde wat absoluut 

niet recht was in de ogen des Heren. Je zou kunnen zeggen dat deze 

koning er alleen voorstond maar nochtans vaststaat in zijn 

overtuiging om de Heer te dienen en te voldoen aan wat Hij wil. Is 

dat nog een boodschap voor deze tijd? Waarin recht krom is en krom 

recht, waarin kwaad goed is en goed kwaad. Ik kan me geen tijd 

herinneren waarin de algemene tendens zo tegen de Bijbel is en al 

heel gauw is de gelovige geneigd om compromissen te sluiten om 

maar mee te mogen doen in het leugenspektakel van deze tijd. 

Voorwoord van de Voorzitter 
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Jotam was niet gericht op de goedkeuring van mensen want hij wist 

dat de echte goedkeuring komt van de hoogste instantie, namelijk 

van de God der goden en de Koning der koningen. Jotams leven 

heeft niet zo lang mogen duren, hij is jong gestorven maar wat heeft 

hij ons een goed getuigenis achtergelaten. En ook een inspiratie om 

in Zijn weg te gaan en zo de Heer te mogen dienen ondanks wat 

mensen van ons denken. Jotam deed recht aan de naam die hem 

gegeven was. Wat is het fijn als wij als christenen die de naam 

dragen van Christus recht doen aan die Naam. Want uiteindelijk 

zullen alleen die werken blijven die gedaan zijn uit liefde tot Jezus en 

waarin Hij de heerlijkheid ontvangt. We weten dat dit ook het 

verlangen was van Johan in Luxemburg. Inmiddels is zijn loopbaan 

des geloofs beëindigd en is hij in de heerlijkheid gekomen bij de Here 

Jezus Christus. Bij zijn begrafenis hebben we teruggekeken op een 

vruchtbaar leven waarin Johan veel mensen het evangelie mocht 

uitleggen en ook vrucht zien op zijn arbeid.  

Ons gebed is met al degenen die nauw betrokken zijn bij dit werk in 

Luxemburg zoals Peter en Nathalie. De onvermijdelijke vraag komt 

naar voren hoe het nu verder moet. We vragen uw gebed om 

wijsheid en leiding of er iemand de taak van Johan kan overnemen. 

We weten dat in principe iedere gelovige een levende getuige is en 

misschien roept de Heer u om deze mooie taak te vervullen of dat u 

iemand weet die geïnteresseerd is? Laten we de Heer ernstig bidden 

voor deze mooie taak voor het “vergeten” land Luxemburg. 

 

Arie de Jong 

 

... 
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Bouwstenen 

 

Rom.11:36  Want uit Hem en door Hem en 

tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijk-

heid, tot in eeuwigheid. Amen.  

 

In memoriam: Johan Koopman 

 

In september gingen wij ons weer voorbereiden op de uitgave 

van de volgende rondzendbrief. Zo zou ook Johan gaan naden-

ken over wat hij kon schrijven. Maar voordat hij dit kon uit-

werken kwam hij bij hem thuis ten val. Eerst leek er weinig 

aan de hand, maar enkele dagen later vond iemand van de 

dagelijkse verzorging hem in zorgwekkende toestand, zodat hij 

met spoed werd overgebracht naar het ziekenhuis van Ettel-

bruck.  

Daar hebben wij (Nathalie en ik) hem nog twee keer bezocht. 

De eerste keer was hij nog wel aanspreekbaar, maar Johan 

begreep niet alles en kon ook nauwelijks meer antwoorden. 

Wij zagen toen dus al dat zijn situatie ernstig was. Een bloed-

stolsel in zijn hoofd had voor complicaties gezorgd.  

Toen wij Johan twee dagen later nogmaals bezochten leek hij 

in diepe slaap, maar het was duidelijk dat hij wegzonk in een 

coma, waaruit hij niet meer zou ontwaken. De dokter zei ook 

dat hij hooguit nog enkele dagen te leven had. Inderdaad is hij 

twee dagen daarna van ons heengegaan. 
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Wij wisten wel dat de gezondheid van Johan te wensen over-

liet, en zo konden we wel verwachten dat hij vroeg of laat 

weer in het ziekenhuis zou belanden. Maar wij konden niet 

bedenken dat Johan ons op zo korte termijn zou verlaten.  

 

Johan had zelf al aangegeven dat het goed was om naar een 

opvolger te zoeken, maar daarbij dachten we (en ook hijzelf) 

aan iemand die eerst een deel van zijn taken zou kunnen over-

nemen. Dit komt er nu plotseling heel anders uit te zien. Zon-

der pastor of evangeliewerker kunnen wij niet functioneren, 

dus nu komt de acute vraag wie zijn werk op korte termijn kan 

overnemen. Dit is op dit moment ons grootste gebedspunt.  

Bidt u ook voor ons: zolang er geen opvolger is moeten wij op 

een andere manier een vervanging voor onze samenkomsten 

zoeken. Gelukkig hebben we hier wel mogelijkheden voor, 

maar het gemis zonder Johan is groot, en dat zal nog wel even 

zo blijven. 

Ook voor diegenen onder u die Johan financieel steunen – 

sommigen al zeer lange tijd – komt de vraag op hoe het nu 

hiermee verder moet. Dit noem ik hier als gebedspunt, en op 

bladzijde 6 kom ik hier als penningmeester nog op terug. 

 

Bij de uitvaartsamenkomst in het noorden van Luxemburg wa-

ren ongeveer 30 vrienden uit Nederland aanwezig. Dit was 

haast meer dan we konden verwachten, en dit heeft ons zeker 

... 
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... 

goedgedaan. We willen dan ook iedereen bedanken die de 

moeite heeft genomen om de hele afstand naar Luxemburg 

heen en weer te rijden. 

 

Johan zal altijd in onze herinnering blijven als iemand die onver-

kort aan Gods Woord en aan het evangelie heeft vastgehouden. 

Hij mag nu bij de Here zijn. 

 

In Hem verbonden, 

Peter Reijnders 

En de hoop van de hele 
wereld zal op Hem  

gevestigd zijn.  
Matth. 12:21 
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Overige berichten 

Van de penningmeester 

Na het overlijden van Johan verandert er veel voor ons. Voor wie 
regelmatig financiele bijdragen geeft komt er per direct een 
moeilijke vraag op, namelijk of het zin heeft om hiermee nog 
door te gaan. Uw giften waren uiteraard steeds bestemd voor 
Johan, en wat kan  met al deze bijdragen gebeuren nu hij er niet 
meer is?  Hierop hebben wij op dit moment geen pasklaar ant-
woord, omdat de hele situatie ons overvallen heeft. 

Wel zoeken we naar een opvolger, en het is denkbaar dat dit 
toch nog op korte termijn kan lukken. Om die reden willen we 
nog korte tijd de woning van Johan aanhouden, ook al omdat 
het enige tijd duurt voordat we voor de meubels en alles wat in 
de woning aanwezig is een bestemming hebben. Om die reden 
kan het zinvol zijn dat nog een deel van uw financiële bijdragen 
blijft bestaan. We hebben er echter alle begrip voor als u hier-
mee wilt stoppen, en we vragen iedereen om naar zijn of haar 
overtuiging te handelen. 

Ook vragen we u om te bidden voor de voortgang van het werk 
in het noorden van Luxemburg, want hiertoe is Johan naar Lu-
xemburg gekomen. Dit werk mag niet stoppen en daarmee 
grotendeels voor de toekomst verloren gaan.  

De Here zal voorzien, ook als wij geen uitweg meer zien. Zo heb-
ben we dit in het verleden meermaals ervaren, ikzelf ook. 

Peter Reijnders 
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Van de penningmeester 

Giftenverantwoording juni t/m augustus 2022 

 

Juni 2022: € 1109 

KM 250; JvS 25; TH 20; HG 30; BvB 15; LdJ 40; HS 50; RK 30; HL 25; 

CF 50; BS 50; CdU 25; TH 25; ED 20; MVA 5; TdJ 25; HGS 50; StBD 

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

 

Juli 2022: € 1679 

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

HL 25; HGS 50; BS 50; CdU 25; TH 25; WOvD 50; VI 500; AR 25; TdJ 

25; StBD 59; ECGU 240; StEG 25; JK 40; PV 25; NLW 50; JB 100; JH 

50; SV 25. 

 

Augustus 2022: € 879 

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

BS 50; CdU 25; TH 25; TdJ 25; StEG 125; StBD 59; SV 25; JK 40; PV 

25; NLW 50; JB 100; JH 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

