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Bouwstenen On-line is op verzoek een e-mailbrief die naast de vriendenbrief van st. ‘De Sterke Toren’ één maal per maand
uitkomt. Wij willen daarmee uw betrokkenheid in gebed bevorderen voor het zendingswerk in Noord-Luxemburg. Tevens
willen wij u vragen met deze brief enige bekendheid te geven aan het werk van Johan Koopman binnen uw gemeente.
Kunt u deze brief doormailen naar uw voorganger/predikant of oudsten of leden van uw gemeente? Hartelijk dank.

GOED NIEUWS:
De Sterke Toren brief is nog niet de deur uit of er is al weer reden om God te
danken en u te schrijven over Zijn Weldaden. Velen van u weten dat mijn
auto meer 350000 km op de teller heeft, en langzaam erg duur werd aan
onderhoudskosten. Het zat er dik in, dat hij vandaag of morgen geheel zou
stoppen. Maar de HEER heeft voor een oplossing gezorgd!
Ik heb een tweedehands VW golf gekregen (gift!!) met een km stand van 81000
km. Daar ben ik erg dankbaar voor, want met de vele kilometers die ik maak,
is het erg belangrijk een goede auto te hebben. Op 29.04.2009 ga ik hem in
Nederland bij mijn garage halen! De oude auto kwijtraken was ook al een
probleem in onze ogen, maar God zond een arme jongeman, die geen geld voor
een auto’tje had en er toch een nodig heeft! Die is er op zijn beurt weer heel
blij mee! Grandioos, zoals Hij werkt!
DAN EEN TOEZEGGING:
Eens in de maand hebben we een voorgangers-vergadering in het
Zuiden van het land. Een collega is ook verzekeringsagent, hij regelt alle
verzekeringszaken voor mij. Hij weet als geen ander hoe duur dit land is.
Want hij is zelf een Luxemburger. De collega’s hebben onderling over mij
gesproken en zijn er mee bezig in de verschillende gemeenten om mij
financieel te gaan ondersteunen. Zonder dat ik er om gevraagd heb, het idee
komt helemaal van hun! Hoe dit verder gaat uitwerken weet ik niet maar ik
laat me verrassen.
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TENSLOTTE NOG DIT:
Zoals U weet is er een structureel tekort in mijn inkomsten. Dat komt mede
door het dure land Luxemburg. Op advies van goede vrienden heb ik nu mijn
financiën zo geregeld, dat er financieel gezien wat meer rust en stabiliteit zal
zijn en ik mij meer bezig kan houden met het “echte” werk! De bankemployé,
die de zaken voor mij verwerkte, was zeer geïnteresseerd en ik mocht hen
uitgebreid het evangelie uitleggen. God gebruikt mijn problemen om een
ander te redden! Geweldig!

De rest kunt u alles lezen in de Sterke Toren brief, maar ik wilde u dit niet
onthouden!
In HEM verbonden
Johan KOOPMAN
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