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In deze gebedsbrief: 

 

 Johan 60 jaar !!!!!!!!!! 

 Oplopend financieel tekort 

behoorlijk ingelopen ! 
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Gebedsbrief nr.  112 
 

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 
 

Zo vlak voor de zomervakantie willen we altijd graag onze vrienden op de 
hoogte brengen van het wel en wee in het zendingsproject in Luxemburg. 
En we kunnen met tevredenheid stellen, dat het goed gaat. Goed met de 
kleine gemeente en goed met onze zendeling Johan Koopman. 

Hij kan nu ontspannen zijn werk doen en hoeft zich geen zorgen te maken 
over niet betaalde rekeningen. Die zijn er niet (meer)! Dat geeft een welda-
dige rust en een ontspannen werksfeer. 

Op onze brief 2 maanden geleden over de oplossing, die we 
(noodgedwongen vinden we) gekozen hebben om Johan tijdelijk formeel te 
ontslaan, zodat hij een Rijksuitkering krijgt, totdat we weer zo ver zijn, dat 
we financieel helemaal gezond zijn, hebben we eigenlijk alleen maar posi-
tieve reacties ontvangen. Zoals in de brief stond kan Johan in deze periode 
gewoon verder als actief lid van de gemeente en zijn alleen evangelisatie-
acties (dus naar buiten toe optreden)  voor hem taboe tot eind dit jaar! Maar 
dat is voor hemzelf niet verkeerd om even een pas op de plaats te maken 
en voor de (kleine) gemeente goed om zich een tijdlang innerlijk te  
versterken en te verbeteren. 

We kunnen eigenlijk alleen maar concluderen, dat God deze “move” heeft 
gezegend. 

Verder is het goed voor u te weten, dat vanuit België, de zendeling  
Matthias Schilp ook bezig is en met een 6-tal mensen uit Sankt Vith in 
Noord-Luxemburg contacten heeft in Verviers , zo‟n 12 km van Johan  
Koopman vandaan. Dat zou mooi zijn als daar ook een gemeente ontstaat!! 
De Here is aan het werk in dat gebied! 

In Christus verbonden, 
 

Vriendelijke groet namens het bestuur en de adviseurs! 
 

Dick vegter (voorzitter) 
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De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; De 
bepalingen van de HEERE zijn waarachtig,met elkaar zijn zij 

rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel 
zuiver goud, en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat. 

Ps.19:10-11  

 

De vakanties beginnen weer: 

Ik wens u en de uwen een gezegende tijd van ontspanning, maar ook 

met de HEER. 

Opdat u verkwikt naar geest ziel en lichaam terug mag keren. 

 

Erediensten: 

We zijn er met elkaar over aan het nadenken, hoe we de anderen ook 

beter bij de Eredienst kunnen betrekken.  

De gedachten zijn: 

 Niet meer op zondag maar op zaterdagavond 

 Of op een avond door de week. 

 Of bij de mensen thuis een dienst houden. 

 Of op afspraak 
 

Bidt u mee, dat we een juiste keuze nemen? 

Opdat men gaat ontdekken, dat we elkaar als Christen nodig hebben 

en trouw(er) de diensten gaat bezoeken.  

 

Bijbelstudies: 

De Bijbelstudies lopen prima!  

Als ik zelf geen contact op neem bellen de leden zelf wel. 

Het verlangen naar het Woord is er gelukkig ruimschoots! 
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BOUWSTENEN 
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De mensen: 

Johanna:  verlangt er naar om met anderen samen te komen.  

Het vervoer is voor haar een probleem; ze woont zo‟n 30 km van de  

gemeente en zij is al 91 jaar. We willen ook regelmatig samen met de an-

dere leden naar haar toe gaan. Bidt u ook voor haar? 

 

De ex-drugsverslaafde: Bidt ook voor deze (jonge) man die met drugs 
bezig was! Dat hij vrij mag blijven, en dat hij niet verder gestraft zal wor-

den! 

 

Dora: Bidt ook voor haar, dat ze kracht en wijsheid mag ontvangen, na 

het overlijden van haar man vorig jaar, om het bedrijf verder uit te  

bouwen. 

 

Brigitte: Bidt voor haar gezondheid, ze heeft veel meegemaakt in haar 
leven; bidt dat ze zich laat helpen, en het wantrouwen zal verminderen.  
Het bijzondere is dat zij graag bezig is met Bijbelstudie. Dat geeft hoop 

voor de toekomst. 

 

Daniel: een man van 48 jaar, zijn vader is begin dit jaar overleden, maar 
de gezondheid van zijn moeder gaat ook achteruit; ze is weer in het zie-
kenhuis, dat waren de laatste berichten. Hij is een alleenstaande man en 

woont nog bij zijn moeder thuis. Bidt u mee voor hen? 

 

Nathalie: Zij is getrouwd en heeft een zoontje van 2 jaar; haar man is on-

gelovig. Dat is soms erg moeilijk. Bidt u mee voor hen? 

 

Dit zijn zo een aantal zaken om voor te bidden. 

In HEM verbonden, 

Johan KOOPMAN 
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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 

Juli 2012 

01 10.00 Wincrange 

08 10.00 Valkenburg 

15 10.00 Wincrange 

22 10.00 Oudewater 

29 10.00 Eupen (B) 

Augustus 2012 

05 10.00 Wincrange 

12 10.00 Geleen 

19 10.00 Wincrange 

26 10.00 Venray 

September 2012 

02 10.00 Wincrange 

08 - 09 Boekenfeest Vianden (L) 

16 10.00 Wincrange 

23 10.00 Eupen (B) 
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Van de Penningmeester 
 

Beste leden van de vriendenkring, 
Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de maanden april, mei en juni 2012. 
 
April 2012 totaal giften € 2818,08 
NJteA10,-- VteU25,-- WteA40,-- DabarteO 59,-- DabarteO 59,-- DabarteO 230,-- Bijbgemte-
V125,-- JteAadR16,-- BaptGem150,-- StEvangGemteU 35,-- VteZ35,-- VteZ35,-- BteM15,-- 
LteU25,-- StProMission200,-- DteY15,-- DOteA50,-- SdRteS50,-- BteM25,-- BteB50,-- Bapt-
GemteV150,-- UteHG 25,--  TteG 34,03 SB25,-- VteR100,-- LteN50,-- EvBaptGemteZ35,-- 
VvEteD10,--  NN268,05 HNteOB25,-- SteWbD75,-- CteW30,-- KV20,-- deWteW50,-- BB25,-- 
SBteN25,-- dJPte’sG 50,-- Ste’sG100,-- StEBC12,-- HdL50,-- G10,-- H50,-- dKB15,-- 
WdW10,-- KteV40,-- dJteE50,-- VAteNB5,--  BKteO50,-- HteV50,--   MteH 30,-- BteW30,-- 
vdWteN15,-- dJteE50,-- 
 

Mei 2012 totaal giften € 3392,96 
NJteA10,-- VteU25,-- WteA40,-- BijbgemteV125,-- BteM15,-- JteAadR16,-- LteU25,-- StE-
vangGemteU 35,-- BaptGem150,-- BLteS50,-- VteZ35,-- kringteAadr100,-- AS1000,-- DO-
teA50,-- SdRteS50,-- BteM25,-- VSteB50,-- BaptGemteV150,-- UteHG 25,--  TteG 34,03 
VteR100,-- LteN50,-- DabarteO 59,-- DabarteO 80,-- EvBaptGemteZ35,-- VvEteD10,--  
SteWbD75,-- BLteS50,-- KV20,-- StEBC12,-- VteZ35,-- VEGteZ 226.93 SBteN25,-- HdL50,-- 
G10,-- H50,-- dKB20,-- WdW10,-- HteE10,-- KteV40,-- BKteO50,-- HteV50,--   MteH 30,-- 
BteW30,-- vdWteN15,-- dJteE50,-- EvChrGemteU190,-- 
 

Juni 2012 totaal giften €2041,03  
NJteA10,-- VteU25,-- WteA40,-- BijbgemteV125,-- BteM15,--JteAadR16,-- LteU25,-- StE-
vangGemteU 35,-- BaptGem150,-- DteY35,-- S25,--H200,-- DOteA50,-- dJP50,-- S15,-- 
SdeRteS50,-- TteG 34,03 BaptGemteV150,-- B25,-- UteHG 25,-- EvBaptGemteZ35,-- 
LteN50,-- DabarteO59,-- SteWbD75,-- VteD10,-- VteR50,--KVteV20,-- SB25,-- StEBC12,-- 
HdL50,-- G10,-- H50,-- dKB20,-- WdW10,-- KteV40,-- EvChrGemteU160,-- BKteO50,--  
HteV50,-- MteH 30,-- BteW30,-- vdWteN15,-- VergGelteA90,-- 
 

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: 10.00 uur 
 

Voor info over plaats van samenkomst: 
Bel eerst 00352 26957478 
 

www.hoffnungfirjiddereen.lu/ 


