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Extra brief aan onze achterban, 14 november 2022 
 

Vanwege het overliden van Johan, afgelopen september, zijn we nu genoodzaakt u op 

de hoogte te stellen van de uitkomst van onze laatste vergadering, waar een ingrijpend 

besluit is genomen. 

 

 

Voorwoord van de voorzitter; 

 

“Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd” Prediker 3:1. 

 

Dit voorwoord zal anders zijn als alle voorgaande. Omdat we hierboven al lezen dat 

voor alle dingen een bepaalde tijd is en dat is zeker ook zo met het leven. Er is een tijd 

om te baren en er is een tijd om te sterven. Bij dit laatste denken we natuurlijk aan 

onze geliefde Johan uit Luxemburg. 

 

Voor mijzelf kan ik zeggen dat ik nog maar slecht kan wennen aan het idee dat Johan 

niet meer hier is maar in de hemelse heerlijkheid. En ik ben er ook ten volle van 

overtuigd dat hij geen moment zou willen terugkeren naar deze aarde. Hij heeft zijn 

loop beëindigd en is nu op zijn bestemming. Voor ons hier als stichting die Johan 

ondersteunde breekt een nieuwe fase aan. We hebben in de laatste vergadering over 

deze situatie gesproken en we hebben ons de vraag gesteld: Hoe nu verder? Hier zal 

Peter jullie verder over informeren. Een ding is zeker, met of zonder de stichting zal 

het werk des Heren ook in Luxemburg voortgang vinden. 

 

We zijn heel dankbaar voor uw gebed en ondersteuning die dit werk mogelijk heeft 

gemaakt in Luxemburg. En zoals Paulus zegt in 1 Kor.15, het laatste vers: “wees 

standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heer, wetende dat 

uw arbeid niet vergeefs is in de Here” 

 

Met een vriendelijke groet en voor altijd verbonden in Christus, 

 

Arie de Jong 

 

 

Toevoeging van de sectretaris met enige verdere uitleg op de achterkant van deze 

brief.  
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Van de secretaris 

 

Na het overlijden van Johan is het nu duidelijk geworden dat we als stichting de Sterke 

Toren niet meer kunnen blijven bestaan. Dit heeft in de eerste plaats te maken met de 

eisen die de bank stelt, namelijk dat er een zogenaamde UBO is, oftewel een ‚Ultimate 

Beneficial Owner‘. Dat is degene aan wie uiteindelijk het bedrag dat op de rekening 

staat toekomt. Dit was uiteraard Johan, maar zonder opvolger kan niemand van ons dit 

zijn. Ons komt het bedrag niet toe!  

Omdat er dus geen opvolger in zicht is, kan en mag in elk geval de bankrekening niet 

meer bestaan, maar ook de Kamer van Koophandel stelt dezelfde eis, zodat we niet 

anders kunnen dan te besluiten tot opheffing van de stichting. Dit hebben we dan ook 

in onze laatste vergadering gedaan. We vragen daarom iedereen de (automatische) 

betalingen stop te zetten. Omdat de afhandeling hiervan enige tijd vergt zal het 

rekeningnummer nog even blijven bestaan, wellicht tot begin volgend jaar. We willen 

u danken voor uw vaak jarenlange trouwe steun aan Johan. 

 

Dit te moeten schrijven maakt me erg verdrietig, want zelf ben ik in 2014 naar 

Luxemburg verhuisd om Johan te helpen, en nu lijkt alles tot een eind te komen. Dat 

kan en mag toch niet zo zijn? Op dit moment kunnen we helaas niet anders, maar het 

doel van het werk, namelijk om een gemeente te stichten in het noorden van 

Luxemburg, kan toch niet zomaar verloren gaan? Ik breng nog maar eens in 

herinnering dat er alleen in het zuiden van het land gemeentes zijn, of anders in de 

Eifel of belgisch Luxemburg. In alle gevallen geeft dit een reistijd van ongeveer een 

uur of meer. Daarom moet het werk in de een of andere vorm toch voortgang kunnen 

vinden. Maar hoe? Dit is nu ons voornaamste gebedspunt.  

Hierover zijn we gedachten aan het verzamelen, maar het is nu nog te vroeg om daar 

concrete mededelingen over te doen. Dit hopen we dan ook in een volgende brief u 

mee te kunnen delen. Mede in verband met de verzending daarvan blijft ons 

emailadres nog enige tijd bestaan. Ook kunt u uw reacties sturen naar dit adres, of 

eventueel per post naar het adres onderaan de bladzijde. Telefonisch ben ik bijna 

alleen ’s avonds en in het weekend te bereiken. 

 

Met vriendelijke groet, en in de Here verbonden, 

 

Peter Reijnders 


