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Gebedsbrief nr.  114 
 

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 
 

Al weer een jaar voorbij! Een rustig jaar van opbouw voor de Stichting 
De Sterke Toren. Een jaar, zoals U weet, waarin onze zendeling 
Johan Koopman een sabbatsjaar had. Vanwege de financiële situatie 
was er, volgens bestuur en adviseurs, geen andere mogelijkheid 
overgebleven om hem een jaar lang te ontheffen van zijn taak als 
zendeling/ leider van de kleine gemeente in Noord-Luxemburg, zodat 
zijn werkzaamheden beperkt werden tot die van een meelevend lid 
van die gemeente. Hij is dit jaar dan ook formeel werkeloos geweest 
en heeft een maandelijkse uitkering van de Luxemburgse Overheid 
gehad. Dat stopt op 1-1-2013. Vanaf die datum zal Johan weer aan-
gesteld worden en actief in de gemeente als zendeling bezig gaan. U 
leest daarover in de volgende pagina’s. We hebben grote plannen en 
dat zal ook wel moeten! 
Onze gezamenlijke visie is namelijk, dat Johan, in de komende jaren 
tot aan zijn 65e jaar (nog 4½ jaar dus), zich steeds meer misbaar zal 
moeten maken en de gemeente over een jaar of 5 (zo goed als?) zelf-
standig zal zijn. Dat is een hele opgave. Er zal gezocht moeten wor-
den naar opvolging en ook moet Johan’s financiële situatie voor na 
zijn 65e jaar goed geregeld zijn. We hopen, dat de vriendenkring door 
de Here zal worden aangespoord om daarbij flink te gaan bijdragen in 
gebed en giften. Doordat een deel van de vriendenkring het afgelo-
pen jaar is blijven geven is de uitgangssituatie per 1-1-2013 in elk ge-
val hoopgevend. In het stukje van de penningmeester kunt U daar 
meer over lezen! 
Omdat we voor zo’n grote uitdaging staan, gaan we ook het bestuur 
uitbreiden met een aantal leden. Daar hoort U binnenkort wel over! 
Al met al voldoende zaken voor U allen om voor te bidden!  

Wij wensen U vanaf deze plaats een geweldige Kersttijd en een zeer 

gezegend nieuw jaar. 

In  Christus verbonden, 
 

Dick vegter  

voorzitter SST 



 4 

   

“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) 
 

We naderen alweer het einde van 2012. Ik wil dan ook beginnen met u  
gezegende Feestdagen toe te wensen en een verwachtingsvol 2013! 
 

Kerstmarkt en Flyer: 

We zijn bezig een kerstfolder (Duitstalig) te maken, voor de kerstmarkt in 
Kasteel Vianden. Degene, die de rondzendbrief per mail krijgt ontvangt de 
flyer ook per mail toegezonden. Degene, die de rondzendbrief per post ont-
vangt krijgt de flyer als U mij daarover belt (00352-26957478). Dan stuur ik 

hem u zo spoedig mogelijk op. Bidt u mee? 
 

Plannen: 

We willen voor het komende jaar weer een gospelgroep uitnodigen! Daar 
komen altijd veel mensen op af in Luxemburg. We zijn op zoek naar een 
goede locatie en ruimte, maar ook naar een datum, waarop we die avond 
gaan houden! Bidt u mee voor de juiste beslissingen en dat het gezegende 
avond zal worden? 

Daarnaast willen we proberen om weer een Bijbeltentoonstelling te organise-
ren. Ook daarmee krijgen we veel contacten, zoals is bewezen in de praktijk. 
Ook hiervoor graag uw voorbede! 
 

Bijbelstudies: 

De Bijbelstudies lopen prima!  

Als ik zelf geen contact opneem 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 ernaar 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 overlijden 
van haar man vorig jaar, om het bedrijf verder uit te bouwen. En dat er een goede 
samenwerking mag ontstaan met de familie!  Want het is een familie bedrijf. Dat 
moeder en kinderen in het bedrijf leren ook naar elkaar luisteren, en niet dat ieder 
zijn eigen weg zal gaan.  
 

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.  De gezondheid 
van zijn moeder gaat nu beter. Hij is een alleenstaande man en woont nog bij zijn 
moeder thuis. Bidt u mee voor hen? De gezondheid van moeder is erg broos. De ge-
zondheid van Daniel zelf ook. Hij is nierpatiënt. Regelmatig moeten er grote stenen 
vergruisd worden.  
 

Nathalie: Zij is getrouwd en heeft een zoontje van 3 jaar; haar man is ongelovig. Dat 
is soms erg moeilijk. Bidt u mee dat ze met elkaar leren spreken en leren luisteren? 
Bidt u mee?  
 

Helpers in de gemeente: Naar verwachting zal binnenkort een echtpaar uit Neder-
land regelmatig komen helpen in vele weekends in Luxemburg met vooral evangeli-
satie als hoofddoel! We hopen en verwachten, dat de Here grote dingen gaat doen!  

        

In Hem verbonden,      

Johan Koopman 
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Van de Penningmeester 
 

 

Hierbij mag ik u de overzichten van de giften van de maanden  
oktober en november weer geven. Hartelijk dank aan alle gevers en 
geefsters! 
 
Graag wil ik Uw aandacht voor het volgende. In het stukje VAN HET 
BESTUUR hebt u al kunnen lezen, dat we, weliswaar door middel 
van een noodgreep, onze financiële situatie weer goed onder controle 
hebben. We zijn er heel openhartig over geweest naar U als achter-
ban/ vriendenkring  en hebben verteld dmv. een aparte brief, dat onze 
zendeling een jaar lang een WW-uitkering zou gaan ontvangen. Dat 
heeft een aantal van U er toe gebracht dit jaar wat minder te geven, 
omdat het geld niet direct nodig was (?) en een enkele is zelfs geheel 
gestopt met geven (hopelijk tijdelijk). In de eerste 5 maanden van het 
jaar werd desondanks gemiddeld nog ca. € 2.800,- per maand gege-
ven (overigens bijna 400,- per maand minder als verleden jaar gemid-
deld). Maar vanaf juni is de giftenstroom nog verder afgenomen tot 
ca. € 2.400,- per maand gemiddeld. Op 1-1-2013 zal Johan Koopman 
weer fulltime ten laste komen van de Stichting De Sterke Toren en u 
snapt wel, dat als de giftenstroom niet heel snel weer op het oude peil 
zal zijn gekomen, het project alsnog gevaar loopt om beëindigd te 
moeten worden! Dat kunnen we en mogen we niet laten gebeuren! 
Wilt U dit svp. in gedachten houden als u weer het werk in Luxem-
burg wilt gaan ondersteunen? Alleen samen staan we sterk! 
 

Penningmeester SST 
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Overzicht ontvangen giften 
 
Totaal ontvangen in oktober 2012: € 2186,03 

vDdV 25,-- dNJteA 10,-- VSteU 25,-- WteA 40,-- BijbGemteV 125,-- StBaptW 150,-- 
BteM 15,-- JRteAadR 16,--LteU 25,-- StEvangGemteU 35,-- DteY 15,-- StDabarteO 59,
-- VdHNteOB 25,-- DOteA 50,-- SteR 50,-- BapGemteV 150,-- dUteHG 25,-- TteG 
34,03 SB 25,-- LteN 50,-- St Pro Miss 200,-- VvE 10,-- VDteR 50,-- SBteN 25,-- MteB 
300,-- KV 20,-- SM 75,-- StEBCteH 12,-- DdV 25,-- DJPtesG 50,-- vdWteW 10,-- dKB 
20,-- H 50,-- G 10,-- HdL 50,-- KteV 40,-- dLteE50,--VAteNB 5,-- BKteO 50,-- HteV 50,-
- MteH 30,-- vdWteN 15,--BteW 30,-- HteE 10,-- dLteE 50,--    
 

 
Totaal ontvangen in november 2012 € 1922.03 

VSteU 25,-- JRte AadR 16,-- StEvangGemteU 35,--  WteA 40,-- LteU 25,-- dNJteA 10,-
- BijbGemteV 125,-- StBaptW 150,-- BteM15,-- BL 100,-- DOteA 50,-- SdeR teS 50,-- 
TteG 34,03 BapGemteV 150,-- dUteHG 25,-- LteN 50,-- VDteR 50,-- VvEteD 10,-- KV-
teV 20,-- SMteWbD 75,-- SB 25,-- StEBC 12,-- VerOnsLok 90,-- BL 50,-- vDdVteHG 
25,-- StGemvJezusChrteH 100,-- vdWdW 10,-- dKB 20,-- H50,-- G10,-- HdL50,--
KteV40,-- BKteO 50,-- EvChrGemteU 160,-- HteV 50,-- MteH 30,-- vBteW 30,-- vdW 
teN 15,-- dLteE 50,-- 

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.  

December 2012 Januari 2013 

02 10.00 Wincrange 06 10.00 Wincrange 

13 10.00 Geleen 08 en 09 Kerstmarkt in Vianden 

16  Geen dienst 20 10.00 Wincrange 

23 10.00 Valkenburg 27  Geen dienst 

24 16.00 Gerolstein (D)    

30 10.00 Wincrange    



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/ 


