
De naam des Heren is een Sterke Toren,  
de rechtvaardige ijlt daarheen en is  
onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 

Nuttige adressen  

 

Evangelische Baptistengemeente Valkenburg (Lb) 

 

 

 

 
 

Bijbelgemeente Venray 
  

 
 
 
 
 

 

Huissamenkomsten Wincrange (Lux.) 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bijbelgemeente Venlo 
 

 

Gebouw ‘De Kemphaan’                               
 Kennedyplein 1, Venray                                                                
Diensten: iedere zondag: 10.00 uur.                                     
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.bijbelgemeentevenray.nl 

Gebouw ‘Bijbelgemeente’ 
Garnizoenweg 2, Venlo 
Diensten: iedere zondag: 10.00 uur. 
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.bijbelgemeente.nl 

Gebouw Jeugdheim achter de Erke 
Burgemeester Henssingel 4 
Valkenburg aan de Geul 
Diensten: iedere zondag om 10.00 uur. 
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.ebgvalkenburg.nl 

Haapt Stroos Haus 78a 
 L-9780 Wëntger (Wincrange) 
Diensten: iedere 1e, 3e & 5e zondag  
van de maand: 10.30 uur 
Na afloop koffie met een broodje. 
www.hetvergetenland.nl  

 Nr. 97  

  De Sterke Toren 
    Gemeentestichtend - en vormend werk  in Limburg en noordLuxemburg                                 

Inclusief Bouwstenen Johan Koopman 

In deze gebedsbrief: 

 
Feestpreek in Bertrange ! 
 
Openluchtdienst in  
Enscherange 
 
Boekenfeest september in 
Noord Luxemburg 
 
Folderverspreiding Noord 
Luxemburg goed op gang ! 
 
Intensieve samenwerking 
met St. De Vreugdebode. 
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De naam des Heren is een Sterke Toren, de rechtvaardige ijlt 
daarheen en is onaantastbaar. Spreuken 18:10 

Het Vergeten Land 
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Gebedsbrief nr.  97 
 
Bevat o.a.: 
Berichten uit  
Venray/Venlo/Valkenburg 
Bouwstenen Luxemburg 
(nieuwsbrief Johan Koopman) 
 
20e jaargang nr. 2 juni 2009 
Verschijnt regelmatig ter onder-steuning 
van gemeentestichtend- en       vormend 
werk in Noord-Luxemburg en Zuid-
Nederland. Volgende bulletin verschijnt 
september 2009. 
 
Correspondentieadres 
   p/a Munsterplein 23  
   6041 HE Roermond 
   Telefoon: 0475-495676 
   Mobiel: 06-23733411 
   e-mail: sterketoren@gmail.com 
 
Het bestuur 
 
Voorzitter / secretaris : 
   Dick Vegter 
   Zie correspondentieadres 
Penningmeester 
   Margriet de Kruijf  (077-3661735)   
   Heijnenstraat 43 
   5963 NK Hegelsom  
 
Uitgave: 
Stg. De Vreugdebode 
Munsterplein 23 
6041 HE Roermond 

Colofon 

Bestemming giften 
 

• Algemeen (waar nodig) 

• Johan Koopman  
 
Wilt u a.u.b. duidelijk uw bestemming 
aangeven? Uw giften kunnen volgens de 
ANBI wet van de belastingdienst worden 
afgetrokken van uw inkomen. 
 
 
Bankrelatie  Nederland 
ING: 200.95.86 
Fortis: 97.55.85.290 
t.n.v. st. De Sterke Toren 
Heijnenstraat 43 
5963 NK Hegelsom 
 
Bankrelatie België 
Nr. 000-3343026-18 
tnv. Koopman Johannes 
ovv. Johan Sterke Toren 
L-9780 Wëntger (Wincrange) 
 
Telefoon JK: 00352-26957478 
 
Testamentische beschikking 
“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 
aan de stichting ‘De Sterke Toren’ geves-
tigd te Venray, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te Maa-
stricht e.o. onder nummer: 41078019 een 
bedrag van €…………….. hetgeen drie 
maanden na mijn overlijden dient te wor-
den afgegeven. 
 
 

Giften, ANBI aftrekbaar Van de penningmeester 
Vanaf September hopen wij U elke rondzendbrief op de hoogte te stellen 
van het financiële wel en wee van de Stichting De Sterke Toren. U als ge-
vers hebben er recht op om daar inzicht in te hebben. Over de vorm van 
deze voorlichting wil het bestuur komende weken eens duchtig nadenken. 
Op dit moment wordt alleen Johan nog financieel ondersteund en Ronald 
als het gaat om concreet op zijn naam geschonken giften. Of er in de na-
bije toekomst nog andere zendelingen in Limburg en Luxemburg bij zullen 
komen via de Sterke Toren staat in Gods Hand geschreven! 
Voorop willen we in elk geval stellen dat God een geweldig werk door U 
heen gedaan heeft en tot nu toe en nog zal gaan doen. Johan en Ronald 
worden nu al zo’n 25 jaar op basis van geloofszending door U onder-

steund en zeker als het gaat om een financieel relatief kostbaar project 
als het zendingswerk in Luxemburg, dan is dit een rechtstreeks Godswon-
der te noemen. Het is niet altijd voor beide broeders (en ook voor Jetty 
niet) financieel gezien even makkelijk geweest, maar achteraf beschouwd 
zijn zij al die tijd toch niets te kort gekomen.  
Geprezen zij de Here! 
 

Even kennismaken 
In de vorige rondzendbrief is U al verteld, dat Ronald zou stoppen met het 
secretariaat van de Sterke Toren en ik hem zou opvolgen. Mijn naam is 

Dick Vegter, getrouwd met Linda. We hebben 4 kinderen, die allen intus-
sen zelfstandig zijn. Ik ben 69 jaar oud en (dus) ruim 4 jaar geleden met 
pensioen gegaan. Na mijn opleiding aan de Universiteit Wageningen heb 
ik het grootste deel van mijn werkzaam leven (van 1971 tot 2005) met 
heel veel plezier gewerkt bij de Provincie Limburg in diverse functies bij 
de Provinciale Waterstaat, De Provinciale Griffie en de Dienst Ruimtelijke 
Ordening. Linda is pianolerares (conservatorium). We kennen Johan en 
Ronald al vanaf hun stagiairetijd in Zuid-Limburg. Dus al vanaf 1983. 
Toen De Heer hen gebruikte om in Valkenburg aan de Geul een gemeente 
op te richten (1987) was het logisch, dat wij ons al snel aansloten. We 
woonden in Wijnandsrade op 7 km afstand van Valkenburg. Tot 2005 zijn 
wij lid van die gemeente geweest. We hebben er een hele fijne tijd gehad 

en zijn goed bevriend geraakt met onze broeders (en later met Jetty). 
Toen Johan naar Luxemburg geroepen werd door de Heer hadden wij het 
op ons hart om hem te ondersteunen en ook eventueel via een bestuurs-
functie bij de Sterke Toren bij te staan. Dat laatste is, door omstandighe-
den,  niet van de grond gekomen…. tot nu toe! Nu heeft de Here op Zijn 
wijze aangegeven, dat de tijd rijp is en Hij heeft het afgelopen weken ook 
keer op keer bevestigd. Hem alleen zij de eer! 

                                                 Dick VegterDick VegterDick VegterDick Vegter 
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De steeds weer terugkerende gif-
tenstroom 

 
De nieuwe (goede tweedehands) 

auto, die ik als gift ontving 
 

De trouw, toewijding en vrijgevig-
heidvan de leden van de Krestenge-

meinschaft 
 

De goede contacten met de andere 
gemeenten in Zuid Luxemburg, 

waarvan een  
aantal mij financieel willen  

ondersteunen. 
 

Danken voor wat de HEER alles 

mogelijk maakt.  

Samenkomsten tijdens de feestda-

gen. Bidt dat de familie minder 

belangrijk wordt en dat men ook op 

de feestdagen naar de dienst komt 

Dienst in Bertrange of toch gewoon 

in Wéntger. 

Bidt mee voor dat mensen reageren 
op de folders die we verspreiden. 

 
Voorbereidingen boekenfeest  
Vianden tweede weekend van  

september. 
 

De openluchtdienst op 21.07.2009  

met de gemeenten uit het zuiden op 

de camping Val-dor. 

Gebedspunten 

5 juli 
Bertrange (L) 

10.00 uur  
 

12 juli 
Ev.  Gemeente Geleen 

10.00 uur 
 

26 juli 
Ev. Gemeente De Graankorrel 

Dedemsvaart, 9.30 uur 
 

2 augustus 
Wéntger / Wincrange (L) 

10.30 uur 
 

9 augustus 
Ev. Gemeente Knokke-Heist (B) 

10.00 uur 
 

16 augustus 
Wéntger / Wincrange (L) 

10.30 uur 
 

23 augustus 
Dabar gemeente Oudewater 

10.00 uur 
 

30 augustus 
Wéntger / Wincrange (L) 

10.30 uur 
 
 
 
 
 

Preekbeurten 

3 

Van het bestuur 
 

 

 

BESTUURSVISIE: 
U hebt in de vorige brief kunnen lezen, dat Ronald niet alleen stopt met 
het secretariaat, maar ook zelfstandig, dus zonder ondersteuning van De 

Sterke Toren, verder gaat samen met Jetty. Ik vind dat een hele logische 
stap. Dit moet het beleid ook zijn denk ik van elke zendingsorganisatie, 
nl. dat zendelingen/ voorgangers/ gemeenten uiteindelijk op eigen benen 
komen te staan. Soms gaat dat vanzelfsprekend, soms grijpt God even in. 
Daar Hans Waagmeester ook te kennen heeft gegeven, dat hij zijn voor-
zitterschap neerlegt (vnl. uit gezondheidsredenen) zijn Margriet 
(penningmeester) en ik overgebleven als bestuursleden. Beide broeders 
willen we heel erg bedanken voor wat zij hebben betekent voor de Stich-
ting De Sterke Toren en we hopen en verwachten nog lang onze vriend-
schappelijke en broederlijke relatie te mogen koesteren. Voorlopig en mis-
schien zelfs wel definitief zal ik het voorzitterschap ook op mij nemen. In 
Luxemburg heeft de Here ervoor gezorgd, dat Johan diverse adviseurs/ 

zendelingen tot zijn beschikking heeft gekregen. Ook is daar de Kresten-
gemeinschaft voor Jidderen (= de gemeente) opgericht. Vele adviseurs 
zijn goed zegt de Bijbel, maar een te zware begeleiding kan ook fout uit-
vallen door verschillen in visies. Daarom blijven Margriet en ik 
(voorlopig?) samen het bestuur. Wel hebben wij ons verzekerd van sa-
menwerking met de Stichting De Vreugdebode voor o.a. multimediadien-
sten (rondzendbrief, websites, videofilmpjes van het werk in Luxemburg, 
Powerpoint-presentaties etc.). De projectleider Erwin de Bruijn zal als ad-
viseur aan de Sterke Toren worden toegevoegd. Daarnaast zoeken we nog 
een adviseur voor communicatiediensten, bv. voor het helpen voorberei-
den van avonden in gemeenten om het zendingswerk in Luxemburg te 

promoten.  
Ook zijn we in contact met het ECM (de Europese zendingsorganisatie) 
om te bestuderen of onderbrengen van het “project Luxemburg” in groter 
verband voordelen oplevert. Zowel het bestuur als de zendeling Johan 
Koopman hebben een gesprek gehad met de nieuwe directeur, Hans Kuij-
pers. Hij beraadt zich komende tijd. Als U een computer hebt kunt U de 
website van het ECM (www.ecm.nl) vast eens bekijken 
In de rondzendbrief van september hopen we U hier meer over te vertel-
len. 
Met broedergroet  namens het bestuur van de Stichting De Sterke Toren, 
 

     Dick VegterDick VegterDick VegterDick Vegter 
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BOUWSTENEN 

Lijdt met de anderen als een goed soldaat 

van Christus Jezus. Tijdens de veldtocht 

wordt geen soldaat gemoeid in de zorg 

voor zijn onderhoud; hij heeft slechts hem 

te voldoen, door wie hij aangeworven is.  

(2 Tim. 2:3-4 NBG) 

 

DANKBAARHEID: 

Het is voor mij een voorrecht en mijn hart is vol 

dankbaarheid dat u dit werk mogelijk maakt, dat de 

HEER u daartoe het verlangen gegeven heeft. Want 

u maakt het mogelijk dat te doen wat Hij van mij 

verwacht, dat ik mede door u mijn dienst kan doen!  

PREEKBEURTEN: 

Op 5 juli staat  Bertrange. 
Men heeft mij gevraagd om bij de gemeente in Ber-

trange, tijdens een feest dat ze samen vieren de 

preek te verzorgen. Daarbij is onze hele groep uit-

genodigd. De afstand is echter voor velen erg groot, 

80 km en voor sommigen zelfs meer. Ook begint 

daar de dienst om 10 uur en bij ons zijn onze leden 

gewend dat de diensten om 10.30 uur beginnen. 

Dat kan voor verschillende leden een probleem wor-

den om mee te gaan   
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SAMENKOMSTEN: 

Samenkomsten tijdens de feestdagen blijft in onze kleine 

gemeente moeilijk. Met de feestdagen is de familie voor de 

doorsnee-Luxemburger erg belangrijk. Want met dergelijke 

dagen is de hele familie traditioneel bijeen. Bidt dat de 

HEER me wijsheid geeft wat ik daaraan moet doen? Wel of 

geen diensten houden, op de feestdagen zelf? 

OPENLUCHTDIENST: 

Op 21 juni hielden we samen met de andere gemeenten in 

het zuiden een openluchtdienst. Daar kwamen we met ca. 

150 mensen samen. Deze dienst werd gehouden in drie ta-

len Luxemburgs, Duits en Frans. We zongen liederen in 

twee talen. Deze dienst werd gehouden op het terrein van 

Camping Val-Dor in Enscherange. Helaas was de dienst 

enigszins verregend, zodat we tijdens de dienst onder een 

afdak moesten staan. Na de dienst klaarde het wel weer op 

zodat we de BBQ in de openlucht konden voortzetten. 

BOEKENFEEST: 

Omdat de vakanties alweer in aantocht zijn gaan we  bin-

nenkort al beginnen met de voorbereiding van het boeken-

feest in de herfst. Bv. de keuze van de Bijbels, kinderbij-

bels, boeken en kinderboeken. Ook verkopen we daar 

tweedehands boeken. En welke folders willen we uitdelen ? 

FOLDERVERSPREIDING: 

Regelmatig verspreiden we met drie mensen folders. 

En doen we deur aan deur werk. Dat de HEER ons daartoe 

wijsheid geeft.  

In Hem verbonden,  Johan KoopmanIn Hem verbonden,  Johan KoopmanIn Hem verbonden,  Johan KoopmanIn Hem verbonden,  Johan Koopman    

 


