
Nr. 113 

  De Sterke Toren 
Gemeentestichtend - en vormend werk  in Limburg en Noord Luxemburg                                  

Inclusief Bouwstenen Johan Koopman 

september / oktober 2012 

In deze gebedsbrief: 

 

 Bouwstenen uit Luxemburg 

 Bijbel voor het eerst in het 

Luxemburgs vertaald !!!!!! 

 Nieuwe contacten 

 Gebedsverhoring 

 Dankbaarheid 

 

 



 2 

Gebedsbrief nr.  113 
 

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 
 

De 4e rondzendbrief alweer in 2012 van de 5, die we jaarlijks aan U 
doen toekomen. De tijd vliegt voorbij! Hebt U ook het idee, dat het al-

lemaal steeds sneller gaat? 

We moeten onze tijd en geld goed besteden, want ook de tijd van de 
komst van onze Here komt sneller dan we ons maar kunnen inden-
ken! En zo velen kennen Hem nog niet in Nederland en in de rest van 
de wereld. Maar vooral in Luxemburg hebben maar heel weinig men-
sen een levende relatie met de Here Jezus! En daarom ben ik dank-
baar, dat we ons voor Hem mogen inzetten in dat mooie land. Ieder 
met de gave, die we van Hem door Zijn Heilige Geest ontvangen heb-
ben. De één de gave van dienen, de ander de gave van evangeliever-

kondiging, de volgende de gave van delen etc. 

Ik ben ontzettend blij, dat onze broeder Johan zo moedig volhoudt 
met de verkondiging in Luxemburg. Geweldig, wat een vastberaden-

heid en doorzettingsvermogen! 

Ik ben ontzettend blij, dat U allen jaar in jaar uit hebt getoond de gave 
van delen te hebben ontvangen. Zonder U zouden er geen mensen 
tot geloof komen en zijn gekomen in Luxemburg. God heeft U gebruikt 
om levens voor de eeuwigheid te redden. En dat stemt dankbaar! 
Zeer dankbaar! In die dankbaarheid mogen we moedig voorwaarts 

gaan! 

 

In  Christus verbonden, 
 

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. 

(HSV: Ps. 19:10-11) 

 

De vakanties zijn weer voorbij: 

Ik hoop dat u een fijne tijd hebt gehad, en u naar geest, ziel en  
lichaam verkwikt bent, zodat u weer uw taken op kunt nemen. 
 

Contacten: 

Afgelopen zaterdag had ik een vriend uit de vriendenkring op be-
zoek en bij het ontbijt baden we of we mensen zouden ontmoeten 
en in gesprek zouden komen om het evangelie uit te kunnen leg-
gen. En dat gebeurde dezelfde dag nog! Ik heb afgesproken om  
er binnenkort weer naartoe te gaan.  
Bidt u mee? 
 

Gebedsverhoring: 

Een zuster had problemen op haar werk, en de HEER verhoorde 
onze gebeden. Er waren grote spanningen op haar werk, en ze 
was ten einde raad. We hebben er samen voor gebeden. De vol-
gende dag al riep de werkgeefster de groep bij elkaar en zei, dat 
ze wilde, dat de problemen werden uitgesproken. Dat gebeurde! 

Eerst deels in de groep en toen ook persoonlijk naar elkaar toe. 

Zo kwamen verschillende van haar collega`s naar haar toe om de 
dingen uit te praten.  Bidt u mee,  dat deze ontspanning die er is 
ontstaan stand zal houden! 
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Bijbel vertaald in het Luxemburgs. 

 U weet uit eerdere berichten, dat in Luxemburg geen Bijbel in de eigen 
taal (Luxemburgs) bestaat! Wat dat betreft is het geestelijk gezien een ont-
wikkelingsland! De mensen lezen nauwelijks in de Bijbel, maar als ze het 
wel doen, dan moet men zich "behelpen" met een Duitse of Franse verta-
ling. 

Onlangs vernam ik, dat een aantal broeders bezig is de Bijbel in het Lu-
xemburgs te vertalen. Het Johannes-evangelie komt zelfs a.s. december 
al uit! Geweldig, dat geeft nieuwe kansen voor evangelisatie en wellicht, 
dat meer mensen nu de Bijbel gaan lezen! Een gebedspunt met een heel 
hoge prioriteit! 
 

Gebedspunten: 

Naast de hierboven genoemde gebedspunten wil ik U vragen om ook  
voor dezelfde gebedspunten als de vorige keer te bidden.  
Ze zijn nog steeds actueel! 

 

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 andere 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 worden! 
 

Dora:  
Bidt ook voor haar, dat ze kracht en wijsheid mag ontvangen, na het over-
lijden van haar man vorig jaar, om het bedrijf verder uit te bouwen. 
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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 ge-
zondheid van zijn moeder gaat ook achteruit; ze is weer in het ziekenhuis, 
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 ongelovig.  
Dat is soms erg moeilijk. Bidt u mee voor hen? 
 

 
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. 

 

 

Oktober 2012 November 2012 

07 10.00 Wincrange 04 10.00 Wincrange 

14 10.30 Gerolstein (D) 11 10.00 Geleen 

21 10.00 Wincrange 18 10.00 Wincrange 

28 10.00 Valkenburg 25 ? ? 
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Van de Penningmeester 
 

Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de maanden  

juli,  augustus en september 2012. 
 

Giften juli 2012 totaal 2162.03 

dNJteA 10,-- VSteU 25,-- WteA 40,-- BijbgemteV 125,-- JRteAadR 16,-- StEvGemteU 
35,-- BapGem 150,-- BteM 15,-- LteU 25,-- Pro Mission 200,-- BLteS 50,-- MK 60,-- 
DOteA 50,-- BLteS 50,-- WteM 50,--SdR 50,-- BteM 25,-- BaptGemteV 150,-- UteHG 
25—TteG 34,03 SB 25,-- LteN 50,-- FEteN 50,-- VvE 10,-- VDteR 50,-- SH 75,-- KV 
20,-- SBteN 75,-- vDdV 25,-- StEBCteH 12,-- KteV40,-- dLteE 50,-- EvChrGenteU 160,
-- VAteNB 5,--BKteO 50,-- Ev.ChrGemteU 105,-- HteV 50,-- MteH 30,-- vBteW 30,-- 

vdWteN 15,-- dLteE 50,-- 
 

Giften augustus  2012 totaal 2450.03 

dNJteA 10,-- VSteU 25,-- WteA 40,-- BijbgemteV 125,-- BteM 15,-- JRteAadR 16,-- 
LteU 25,-- vdWdW 10,-- dKB 20,-- H 50,-- G 10,-- HdL 50,-- StEvGemteU 35,--  
BapGem 150,-- DteY 15,-- BLteS 50,-- DabarteO 59,-- DabarteO 59,-- DabarteO 230,-- 
vdHNteOB 25,-- DOteA 50,-- SteH 25,-- SdeR 50,-- BteM 25,-- BaptGemteV 150,-- 

UteHG 25,-- TteG 34,03 LteN 50,-- VvE 10,--KV 20,-- VDteR 50,-- SM 75,-- 

StEBCteH 12,-- vDdeV 25,-- SBteN 25,-- vdWdW 10,-- dKB 20,-- H 50,-- G 10,--  
HdL 50,-- KteV 40,-- MteB 400,-- BKteO 50,-- HteV 50,-- vBteW 30,-- MteH 30,--

vdWteN 15,-- dLteE 50,--  
 

Giften september 2012 totaal 2396,03 

dNJteA 10,-- VSteU 25,-- WteA 40,-- DabarteO 59,-- BijbgemteV 125,-- StEvGemteU 
35,-- BapGem 150,-- JRteAadR 16,-- ASteK 700,-- BteM 15,-- LteU 25,-- BL 50,-- Da-
barteO 80,-- DOteA 50,-- SdRteS 50,-- TteG 34,03 BaptGemteV 150,-- UteHG 25— 
LteN50,-- VvEteD 10,-- SMteWbD 75,-- VDteR 50,-- KVteV 20,-- SB 25,-- StEBCteH 
12,-- ,-- vdWdW 10,-- dKB 20,-- H 50,-- G 10,-- HdL 50,--  KteV40,-- BKteO 50,--  

EvChrGenteU 160,-- HteV 50,-- MteH 30,-- vBteW 30,-- vdWteN 15,-- 

 
 

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

 



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/ 


