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Gebedsbrief nr.  111 
 

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 
 
Websites: 
www.desterketoren.nl 
www.hetvergetenland.nl 
www.hoffnungfirjiddereen.lu 
 

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 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 
tnv. Koopman Johannes 
ovv. 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 Tor-
en‟ gevestigd te Venray, ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken te Maastricht e.o. on-
der nummer: 41078019 een bedrag 
van €…………….. hetgeen drie 
maanden na mijn overlijden dient te 
worden afgegeven. 
 
 

Colofon Giften 
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Van het bestuur 
 

We zijn het nieuwe jaar weer met veel optimisme en geloofsvertrouwen 
ingegaan. In deze rondzendbrief kunt U lezen, dat er geweldige dingen 
zijn gebeurd in Luxemburg de afgelopen maanden. God is aan het werk 
en onze zendeling Johan loopt blijmoedig te genieten. 

Zijn financiële situatie is nu rustgevend. We hebben een oplossing weten 
te vinden voor het maandelijks negatieve saldo, waar we verleden jaar di-
verse malen Uw aandacht voor vroegen en dat geeft nu een heel stuk 
minder spanning! Je mag dan wel vol geloof zijn, maar als je de vele reke-
ningen niet meer kunt betalen dan stelt God je toch wel stevig op de proef! 

In een aparte “Open brief” stellen we de vriendenkring hiervan op de 
hoogte.  “We” dat zijn de leden van de Thuisfrontcommissie en de leden 
en adviseurs van het bestuur. 

We zijn God en U allen ontzettend dankbaar voor dit de Here welgevallig 
werk. We hopen van ganser harte, dat U het werk in Luxemburg via Johan 
Koopman nog enige tijd zult willen blijven ondersteunen. Luxemburg is 
een duur land en de zendingskosten zijn relatief best hoog, maar we mo-
gen ons telkens weer afvragen, wat een geredde ziel voor waarde heeft! 
Voor Christus was het in elk geval de kruisdood waard, ook al was U of ik 
de enige ter wereld, die gered zou kunnen worden. En dat mag ons best 
eens aan het peinzen zetten als we aan offeren denken! 

In Christus verbonden, 
 

Vriendelijke groet namens het bestuur en de adviseurs! 
 

Dick vegter (voorzitter) 
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maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want 
kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever 
voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in 

mij zichtbaar wordt.  (2 kor. 12:9) 

 

Bijbelschoolstudenten 

We hebben  dit jaar twee bijbelschoolstudenten gehad, die hun dienst op 
een bijzonder goede wijze deden, met opgewektheid en vriendelijkheid, 
maar ook met veel humor!  Ze hebben veel deur aan deur werk gedaan. We 
boden een goede-zaad-kalender aan.  Maar ook werden folders in de brie-
venbus gedaan.  Op de achterzijde staande Landkaart van Noord-
Luxemburg staat aangegeven waar ze geweest zijn. Plus een foto van de 
mannen broeders in deze “Bouwstenen”.  Wat nog nooit eerder gebeurd is, 
is dat ik klein geschenk kreeg, als dank voor mijn gastvrijheid. De studenten 
Josia MENKEN en Olivier SCHöNBERG waren er van 18 t.m. 29 februari 
2012. Naast wat ik schrijf, vertellen de Bijbelschoolstudenten ook !  

 

Het verslag van Josia MENKEN: 

Van 18 t/m 29.02.2012 mochten wij ons practicum voortzetten in Luxemburg.  
Ook hier in Luxemburg, was het onze opdracht Goede Zaad kalenders aan 
te bieden of folders in brievenbussen te stoppen. 

In het land Luxemburg is de reformatie onbekend, de reformatie is aan dit 
land voorbij gegaan. Vandaar dat alleen de katholieke kerk hier bekend is! 
De katholieke kerk heeft zelfs nu in deze tijd nog grote invloed op de samen-
leving van dit land. Men houdt nog steeds rekening met de kerk vanuit tradi-
tie. Vele kerken dienen nu nog als activiteiten ruimten, of om te bezichtigen. 
In de kerk waar wij waren stond alleen nog een altaar, verder niets meer. 

De enige religie die hier veel aan de weg timmert zijn de Jehova‟s getuigen, 
die in dat gat springen, die b.v. deur aan deur werk doen. Mensen vertelden 
mij dat men ca. twee keer per maand aan de deur komen.  Zo komen ze in 
alle dorpen en steden. Wij hebben hun vaak verteld over de gevaren van de 
leer van de Jehova`s. 
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BOUWSTENEN 
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Want de ware leer is uit de Bijbel.  

Het heil is uit geloof en niet door een organisatie (Rom. 3:28). 

Wat voor ons een bemoediging was is, dat we Franstalige Christenen ontmoet heb-
ben, die onder Franstaligen het Evangelie brachten. Daar zijn we nog een tweede 
keer geweest. 

Zo dank ik de HEER en Johan KOOPMAN (onze gastheer) voor zijn vriendelijke  
ontvangst in Luxemburg. 

Mij heeft het tot nadenken gebracht of het buitenland niet iets is voor de toekomst, 
als zendeling. 

Hartelijke groeten van uit Wincrange, 

 

 

 

Het verslag van Olivier SCHöNBERG: 

Sind 18.02.2012 doen wij praktisch werk in Luxemburg. Het deel waar we geweest 
zijn, (zie Kaart)  van Wilwerdange tot Esch Sure het meest zuidelijke plaatsje. In wes-
telijk richting  tot de grens met Belgie. Van noord tot zuid was ca. 44 km, van oost 
naar west ca. 20 km. We konden verschillende goede gesprekken voeren. 

Alleen onderweg hebben we weinig mensen gezien.  Maar de HEER bracht ons toch 
bij mensen waar we over de HEER konden spreken, en delen konden vanuit  het 
Woord Gods. 

 

Dan was er een oudere vrouw, die haar nood aan mij vertelde. 

Van een van haar familieleden is het leven psychisch berg- afwaarts gegaan en zij is 
onder psychiatrisch behandeling. De vrouw was dankbaar dat ik naar haar geluisterd 
heb. 

Dan heb ik nog een andere  vrouw ontmoet die dankbaar een kalender aannam, en 
voor ons zou bidden. 

Ik ben dankbaar dat de HEER mij de mogelijkheid gaf deze mensen te ontmoeten, 
dat geeft mijn nieuwe energie dit werk zeer serieus te nemen. 
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Erediensten 
De Erediensten zullen niet altijd meer bij mij in huis gehouden worden!  Het ligt in de 
bedoeling naar mensen te gaan, die niet naar mij toe kunnen komen, om dan de 
diensten bij hen thuis te houden. Met name bij de vrouw van over de negentig willen 
we een dienst houden. 
De diensten hebben ook een ander verloop gekregen. We beginnen met koffiedrin-
ken, tijdens het koffiedrinken wisselen we onze gebedspunten uit, om daarna in ge-
bed te gaan. Vervolgens gaan we met elkaar zingen en lezen uit Gods Woord 
en denken samen na over wat er staat !   
Daar uit volgende gaan we aan de hand van een aantal vragen ontdekken 
wat wij er van kunnen leren. Ik sluit het af met een overdenking, waarin ik inga op 
wat we besproken hebben en wat er in het Schriftgedeelte staat. 
 

Gebedspunten: 
- Bidt voor de groep dat ze mogen groeien in de HEER. 
- Dat ze het verlangen krijgen om te getuigen van hun HEER. 

- Dank voor de inzet van de Bijbelschoolstudenten. 
 
In HEM verbonden, 
Johan KOOPMAN 

Preekagenda Johan Koopman 
 

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

 
 April 2012 Mei 2012 

01 10.30 Wincrange 06 10.30 Wincrange 

08 *) 10.00 Valkenburg 13 ? ? 

15 10.30 Wincrange 20 10.30 Wincrange 

22 10.00 Geleen 27 *) 10.00 Uithoorn 

29 10.00 Prüm  18.30 Bodegraven 

  *) Pasen   *) Pinksteren  
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Van de Penningmeester 
 
Beste leden van de vriendenkring, 
Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de eerste maanden van 2012. 
 
Januari 2012. 
NJteA10,-- VteU25,-- WteA40,-- BijbgemteV150,-- AH 200,-- JteAadR16,-- BaptGem150,-- 
BteM15,-- LteU25,-- StEvangGemteU 35,-- DOteA50,-- SdR50,--BteM25,-- EvBaptGemteZ 
35,-- BaptGemteV150,-- UteHG 25,--   TteG 34,03 VteR100,-- SB25,-- LteN50,-- VvEteD10,-
-  SteWbD75,-- KV20,-- BB25,-- JPte'sG50,-- DabarteO 59,-- DabarteO 80,-- HNteOB25,-- 
SBteN25,--  HdL50,-- G10,-- H50,-- dKB15,-- WdW10,-- KteV40,-- dJteE50,-- OnsLokteB 
500,-- VAteNB 5,-- BKteO50,-- EvChrGemteU 160,-- HteV50,--  MteH 30,-- HteE 5,-- Bte-
W30,-- EvChrGemteU105,-- vdWteN15,-- dJteE50,-- 
Totaal € 2804,03 
 

Februari 2012. 
NJteA10,-- VteU25,-- WteA40,-- BijbgemteV150,--  BteM15,-- JteAadR16,-- BaptGem150,-- 
LteU25,-- StEvangGemteU 35,-- DteY10,-- SteH25,-- EBC’tH12,-- BL50,50 DOteA 50,-- HN 
25,-- SdRteS50,-- TteG 34,03 BteM25,-- BaptGemteV150,-- UteHG 25,--   EvBaptGemte-
Z35,-- VteR100,-- LteN50,-- BL50,-- DabarteO 59,-- KVteV20,-- VvEteD10,--  SteWbD75,-- 
BBteAadR25,-- VteZ35,-- MteB400,-- SB25,-- HdL50,-- G10,-- H50,-- dKB15,-- WdW10,-- 
EBC’tH12,-- KteV40,-- dJteE50,-- BKteO50,-- HteV50,--   MteH 30,-- BteW30,-- vdWteN15,-- 
Totaal € 2218,53 
 

Maart 2012. 
VSteU 25,-- deNJteA 10,-- WteA 40,-- BijbgemteV150,--  BteM15,-- JteAadR16,-- Bapt-
Gem150,-- LteU25,-- StEvangGemteU 35,-- AS 1000,-- vdHNteOB 25,--DOteA 50,-- SdeR 
50,--BteM 25,-- BaptGemteV150,-- UteHG 25,--   TteG 34,03 VteR100,-- SteH25,-- LN 50,-- 
EvBaptGemteZ35,-- VvE 10,-- KV 20,-- SteWbD75,-- BB 25,--  STEBCteH 12,-- SBteN 25,-- 
BLteS 50,-- HdL50,-- G10,-- H50,-- dKB15,-- WdW10,-- KteV40,-- BKteO 50,-- EvChrGem-
teU 160,-- HteV 50,-- MteH 30,-- vBteW 30,-- vdWteN 15,-- 
Totaal € 2762,03 
 

Mede namens onze evangelist Johan Koopman in Luxemburg willen wij u hartelijk danken 
voor uw financiële bijdrage aan zijn zendingswerk. 
 

In Hem en voor Hem alleen!!!! 
 

 



De naam van de HEERE is een Sterke Toren,  
een rechtvaardige ijlt daarheen en wordt in  
een veilige vesting gezet. (Spreuken 18:10) 

Haaptstrooss 78a 
L-9780 Wëntger (Wincrange) 
Diensten: iedere 1e & 3e zondag  
van de maand: 10.30 uur 
 

Voor info over plaats van samenkomst: 
Bel eerst 00352 26957478 
 

www.hoffnungfirjiddereen.lu/ 


