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Gebedsbrief nr.  104 
 

Bevat o.a.: 
Bouwstenen Luxemburg 
(nieuwsbrief Johan Koopman) 
 

 
Verschijnt regelmatig ter onder-
steuning van gemeentestichtend- en 
vormend werk in Noord-Luxemburg 
en Zuid-Nederland. 
 

Correspondentieadres 
p/a  Heide 4 
6088 PD  Roggel 
Telefoon: 0475-495676 
Mobiel: 06-23733411 
E-mail: sterketoren@gmail.com 
 

Website: 
www.desterketoren.nl 
www.hetvergetenland.nl 
 

Het bestuur 
Voorzitter / secretaris : 
Dick Vegter 
Zie correspondentieadres 
 

Penningmeester 
Margriet de Kruijf  
(077-3661735)   
Heijnenstraat 43 
5963 NK Hegelsom  
 

Uitgave: 
Stg. De Vreugdebode 
Heide 4 
6088 PD  Roggel 

Bestemming giften 
 
 

Uw giften zijn in Nederland 
aftrekbaar volgens de ANBI wet. 
 
Bankrelatie  Nederland 
ING: 200.95.86 
t.n.v. st. De Sterke Toren 
Heijnenstraat 43 
5963 NK Hegelsom 
 

Bankrelatie België 
Nr. 000-3343026-18 
t.n.v. Koopman Johannes 
o.v. v. Johan Sterke Toren 
L-9780 Wëntger (Wincrange) 
 

Telefoon JK: 00352-26957478 
 
Testamentische beschikking 
“Ik legateer, vrij van rechten en kos-
ten, aan de stichting ‘De Sterke Toren’ 
gevestigd te Roggel,  
ingeschreven bij de Kamer van  
Koophandel en Fabrieken te  
Maastricht e.o. onder nummer: 
41078019 een bedrag van €………
hetgeen drie maanden na mijn  
overlijden dient te worden afgegeven. 
 

Colofon Giften 
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Van het bestuur 
 

Vorige rondzendbrief begonnen we met een juichkreet. Alles ging zo 
goed, dat we er verbaasd van stonden. Johan Koopman nog het meest. 
We hebben toen ook opgeroepen tot gebed en dat was wel erg hard no-
dig. Eind september liep de automatische versnellingsbak van Johan’s 
auto vast. Een nieuwe (of zelfs alleen maar gereviseerde) versnellings-
bak kostte enkele duizenden euro’s en dat ga je natuurlijk niet investe-
ren in een auto van 15 jaar oud, met 200.000km op de teller. We waren 
dus genoodzaakt een “nieuwe” occasion op de kop te tikken en wel zo 
snel mogelijk, want Johan reed noodzakelijkerwijs rond in een huurauto 
en dat is een dure bezigheid. De Heer heeft ook hier weer buitenge-
woon in gezegend. Een auto,  die slechts 17.000 km heeft gereden en 
pas 5 jaar oud is stond voor Johan gereed en kostte slechts € 6950,- 
Omdat deze aanschaf op termijn rendabel is hebben we in geloof deze 
auto aangeschaft, maar de reserves lieten dat eigenlijk niet toe en we 
staan nu dus flink in het rood, omdat we de auto hebben moeten finan-
cieren! We zijn er echter van overtuigd, dat de Here zal voorzien! We 
willen hier geen bedelbrief van maken, maar wel onze noden aan de 
vriendenkring bekend maken! 
Verder gaat het overigens nog steeds geweldig! Er gebeuren bijzondere 
dingen in Luxemburg!  We hebben bovendien al 5 gezegende vrienden-
dagen gehad met meer dan 110 deelnemers bij elkaar en er zijn nog en-
kele dagen gepland in 2011. In 2012 willen we dit dan ook continueren 
hebben we met ons allen besloten. We mogen echt onze zegeningen 
tellen! 
Dit is de laatste rondzendbrief al weer voor 2010. We willen U als vrien-

denkring van onze broederzendeling Johan dan ook bedanken voor al 

Uw inzet, zowel gebeden, bemoedigingen als giften. En U vooral een 

hele gezegende Kersttijd toewensen en een verwachtingsvol 2011 (We 

verwachten het weer helemaal van onze Heiland en Here). 

In Christus verbonden, 

Met vriendelijke groeten,   

Dick Vegter, voorzitter. 
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Kerstwens                                                                                

Het bestuur en haar adviseurs hebben U in deze brief de beste 

wensen voor Kerst en 2011 doen toekomen, maar ik wil het zelf 

graag ook heel persoonlijk doen! De Here heeft mij en mijn 

werk in Luxemburg afgelopen jaar wel heel erg gezegend, 

maar daarvoor heeft Hij U als vriendenkring in het bijzonder ge-

bruikt! Ik wil de Here, maar ook U daarvoor danken! En daarbij 

tevens U hele gezegende Kerstdagen toewensen en een 2011, 

dat al Uw verwachtingen overtreft! 

Opdracht van Matteo                                                                

Op de eerste verjaardag van Matteo op 25.09.2010 mochten 

we hem, op verzoek van de moeder Nathalie en met instem-

ming van haar echtgenoot opdragen aan de Here. Hun hele 

(meest Frans sprekende) familie was aanwezig De bijeenkomst 

werd daarom in twee talen (Frans en Duits) gehouden. Een col-

lega uit Dudelange (L) in het zuiden van Luxemburg heeft de 

preek verzorgt in het Frans. Nathalie, mijn collega en ik hebben 

in de dienst voor Matteo en de familie gebeden. Er zijn verschil-

lende gesprekken na de dienst geweest. De vader van Matteo 

kwam toen naar mij toe, en bedankte me voor de dienst. Het 

had hem aangesproken. Bidt dat het tot zegen mag zijn!  Op 

deze middag hebben ongeveer 40 mensen het evangelie ge-

hoord. 

 

 

BOUWSTENEN 
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Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens 

voor ons, dat God een deur voor ons opene,…….. (Col. 4:2-3a) 
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Gezondheid                                                                                          

Met de gezondheid van Theo is het stabiel, blijft u voor hem en zijn fa-

milie bidden?  Ik heb regelmatig goede gesprekken en Bijbelstudie met 

Theo en zijn vrouw Dora.  

Met mijn eigen gezondheid gaat het relatief goed. De dure, (nl 2x in de 

week een aantal weken) behandeling bij de chiropracter is goed aange-

slagen. 

Bijbelschoolstudenten                                                                         

Zoals ieder jaar hebben we weer twee weken Bijbelschool-studenten 

over de vloer, zij komen hier stage lopen. In dat kader moeten zij een 

paar opdrachten vervullen. We hebben iets nieuws voor hun op het pro-

gramma ! Een Gospelkoor! En de organisatie er van. Bidt u mee?  

Gospelkoor                                                                                             

Op de avond van 12.02.2011 komt Flanders Gospel Choir Belgie, naar 

Wiltz L. om een evangelisatie avond te verzorgen. We hopen dat daar 

veel mensen naar toe gaan komen.  De Bijbelschool-studenten zijn in 

die periode hier en verzorgen een deel van de organisatie. Er komen 30 

koorleden van Brugge (B) naar Wiltz (L). ze komen met twee bussen. 

Ze komen gratis, maar het vervoer is voor onze rekening en die kosten 

zijn € 700,00. Een enorme uitdaging! Bidt u mee? 
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Kerstmarkt                                                                                             

Zoals ieder jaar hebben we weer de jaarlijkse Kerstmarkt in Kasteel    

Vianden. We hopen dat er veel mensen zullen komen. Bidt u mee voor 

de voorbereidingen en het weekeinde zelf? De Kerstmarkt is weer het 

tweede weekeinde van december. (de 11e  en 12e december). 

Kerstfeest 19 december 2010                                                                          

Na de opdracht van Mateo  op 25 september jl. is er iets gebeurd in die      

familie, dat resulteert in het feit dat de familie van Nathalie, heeft toege-

zegd aan Nathalie om naar ons kerstfeest te komen.                                    

Bidt mee dat ze hun belofte ook waar maken! 

Nathalie                                                                                                 
Ook hebben we al langer gebeden voor ander werk voor Nathalie. In   
januari kan ze met kinderen gaan werken. Het jeugdwerk werd haar te 
zwaar, onder meer omdat de leiding  moeite met haar heeft omdat ze 
Christin is, en ook omdat vele tieners verslaafd zijn. 
 
In HEM verbonden, 

Johan KOOPMAN 

Preekagenda  

 

Wilt u Johan een keer persoonlijk ontmoeten, kom dan naar één van de  
samenkomsten waar hij in de komende tijd zal spreken 

December  2010  Januari 2011 

05 10.30 Wincrange (L)  02 10.30 Wincrange (L) 

11 en 12 Kerstmarkt Vianden  09  Nog niet ingevuld 

19 10.30 Kerstviering Wincrange (L)  16 10.30 Wincrange (L) 

24 16.00 Gerolstein (D)  23  Nog niet ingevuld 

24 20.00 Kerstavond Valkenburg  30 10.00 Geleen 

26 10.00 Kerstviering Valkenburg    
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Van de penningmeester 
 
 

 
Beste vrienden 
Onderstaand ontvangt u van ons de verantwoording van de giften van 
de maanden september, oktober en november 2010. Zoals u ziet blijven 
de giften achter bij de kosten die wij moeten maken om de stichting te 
laten functioneren en de kosten die Johan Koopman heeft om zijn be-
diening in Luxemburg te kunnen voortzetten. 
Laatst gehouden vergadering hebben wij de kosten van de stichting 
nogmaals goed onder de loep genomen en hebben besloten in de loop 
van volgend jaar over te gaan op 1 banknummer. In onderling overleg is 
besloten te kiezen voor de voormalige Postbankrekening (nu ING). 
Daarom wil ik alle gevers alvast oproepen de giften alleen nog via deze 
ING rekening aan ons over te maken. 
 
JteAadR 16,-  K 35,- WteA 40,- BijbV150,- VteU50,-  dNJteA10,- BaptGem150,- AteK 
1000,- V 35,-  BL 50,- N4,54 HN25,-dJP 25,- DabteO59,- DteA 50,- EdeL30,- SteS50,- 
TteG34,03 B 25,- EvNeh50,- UteHG25,- EvBaptteS150,- StGebEv12,- LteU25,- 
VteR100,- LteN50,- B 350,- VteD10,- DteA 10,- BteN35,- SteWbD75,- KteV20,- BteAad-
R50,- K 50,- V 35,- S 25,- BteM 15,- KteV 62,69 EvChrGemteU 160,- BKteO 50,- HteV 
50,- SteR 35,- vBteW 25,- MteH 30,- EvBaptteZ 35,- MteB200,- vdWteN12,50  HteE 5,-  
Totaal giften september € 3590,76 
 
JteAadR 16,-   K 35,- WteA 40,- BijbV150,- VteU50,-  dNJteA10,- BaptGem150,- 
DabteO220,-  BogFonds220,- EvKring 90,-JR 5,- HN25,- N4,54 DteY 10,- DteA 50,-
SteS50,- TteG34,03 B 25,- EvNeh50,- UteHG25,- EvBaptteS150,- SteH 25,- LtU 25,- 
VteR100,- StGebEv12,- LteN50,- VteD10,- BteN35,- SteWbD75,- KteV20,- BteAadR50,- 
BteM 15,- KteV 62,69 VteNB 5,- BKteO 50,- HteV 50,- SteR 35,- EvBaptteZ 35,- MteH 
30,- vBteW 25,- vdWteN 12,50  Totaal giften oktober € 2131,76 
 
Vervolg op pagina 8 
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SteN 25,- JteAadR 16,-  K 35,- WteA 40,- V35,- VteU50,-  BijbV150,-  dNJteA10,- Bapt-
Gem150,- G 10,- HdLteM 50,- H 50,- dKB 15,- vdWdNteN 10,- HN25,- N4,54 DabteO 
118,- VMteZ 100,- DOteA50,- SteS50,- TteG34,03 UteHG25,- B 25,- EvNeh50,- EdeL 
30,- EvBaptteS150,- LteU25,- VteR100,-  G10,- HdeLteM50,- H 50,- dKB 15,- vdWdW-
teN 10,- StGebEv12,- LteN50,- VteD10,- BteN35,- SteWbD75,- DabteO59,- KteV20,- 
BteAadR50,- V35,- KteV62.69 BteM15,- EvChrGemteU 160,- BteS100,-  BKteO 50,-  
HteV 50,- SteR 35,- VergvGelteA200,- EvBaptteZ 35,- MteH 30,- vdWteN 12.50 vBteW 
25,-  Totaal giften november € 2688,76 
 
Als penningmeester wil ik u danken voor de giften die ook dit jaar weer 
zijn ontvangen en wens u Gods zegen toe in het nieuwe jaar. 

Margriet de Kruijf 
 

 

 

Maandelijkse inkomsten en uitgaven van Johan Koopman te Luxemburg 
 

Maand Inkomsten Uitgaven Ink.-uitg. 
verschil 

Totaal 
verschil 

Opmerkingen 

           

jan. 4408,68 3875,27 +533,41 + 533,41  

feb. 3543,57 5040,00 -1496,43 -  963,02  

maart 6585,00 4834,10 +1750,81 +787,79  

april 3299,33 4270,78 -971,45  -183,66  

mei 4120,00 3971,07 +148,93 -   34,73  

juni 4219,60 5031,71 -812,11 -846,84  

juli 4545,49 4503,16 +42,33 -804,51  

aug. 4002,00 3946,77 +53,23 -751,28  

sept. 4278,00 4625,44 - 347,44 - 1098,72 excl. Afsleep-kosten en 
deel antwoordapparaat 

okt. 3700,00 3997,63 - 297,63 - 1396,35 excl. Huurauto en deel  
rekening oude auto 

nov. 3748,00 4742,02 - 994,02 - 2390,37  

   - 6950,00 - 9340,37 aanschaf auto 
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 LUXEMBURG WEEKEND 
 

Er zijn plannen om in het late voorjaar 2012 een “Luxemburg weekend” 

te organiseren. We denken bijvoorbeeld aan een periode van vrijdag-

avond tot zondag-namiddag, met 3 a 4 bijeenkomsten met een bekende 

spreker en een aansprekend onderwerp. 

We hebben al eerder opgeroepen om aan te geven of daar behoefte 

aan bestaat binnen de vriendenkring en willen dat nu graag herhalen. 

Het is een forse organisatie om het te regelen, maar we willen dat graag 

doen als er voldoende interesse bestaat. 

Wilt U svp. (vrijblijvend) doorgeven of U mogelijk interesse hebt? Dat 

kan telefonisch, per mail, schriftelijk, mondeling, enfin op elke mogelijke 

wijze! Laat wat van U horen! 
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Cadeautje nodig ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Te bestellen bij www.everread.nl 

In liefde geloven I - In Liefde verenigd 

Prachtige gedichten over de relatie tot God binnen de verhouding man-vrouw en 
over de liefde van God voor Zijn kinderen. Deze bundel vormt samen met In 

Liefde geloveneen  II een tweeluik.                                                Prijs: €4,50 

In liefde geloven II - In Liefde en waarheid 

De dichter verwoordt op schitterende wijze de betekenis van een aantal heils-
waarheden in het persoonlijk leven.  
Deze bundel vormt samen met In Liefde Geloven I een tweeluik.                                                                                  

Prijs: €4,50 

Heimwee naar morgen 

Een prachtig uitgevoerde, full-colour gedichtenbundel, die 
door de mooie foto's en opmaak tegelijk een schitterend kijk-
boek is.  De gedichten zijn verdeeld in drie hoofd-delen: 
'Heimwee naar onschuld'; 'Heimwee naar later' en 'Heimwee 

naar liefde'.                     Prijs: €14,95 
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 Nuttige adressen  
 

Evangelische Baptistengemeente Valkenburg (Lb) 
 

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 

 

Bijbelgemeente Venray 

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

 

Bijbelgemeente Venlo 
 

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

 
 

Huissamenkomsten Wincrange (L) 
 
 

Haaptstrooss Haus 78a 
L-9780 Wëntger (Wincrange) 
Diensten: iedere 1e, 3e & 5e zondag  
van de maand: 10.30 uur 
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.hetvergetenland.nl  

 

 

 

 



De naam des Heren is een Sterke Toren,  
de rechtvaardige ijlt daarheen en is  

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 

 

Bestuur  en Adviseurs van  
Stichting De Sterke Toren 

Wensen u Gezegend Kerstfeest  
en Verwachtingvol 2011 


