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Gebedsbrief nr.  116 
 

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 To-
ren’ 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 
 

Geliefde broeders en zusters in de Here, 

Vakantietijd – rusttijd – komkommertijd. Ik heb geen idee, wat het met kom-

kommers te maken heeft! Moet ik echt eens opzoeken, maar eigenlijk heb-

ben we wel wat beters te doen! 

We maken ons op voor het komende seizoen 2013-2014. 

Op zaterdag 17 augustus komt het bestuur van de Stichting De Sterke Toren 

bij elkaar. Dezelfde week zal deze rondzendbrief de deur uitgaan. Of we de 

resultaten van de vergadering dan nog kunnen invoegen vraag ik mij af! 

Daarom even een vooruitblik over de agendapunten. We gaan het hebben 

over: 

* Onze visie voor het werk tot medio 2017. Onze broeder Johan is dan 65 

jaar geworden en we zullen moeten proberen de gemeente op dat mo-

ment al voldoende zelfstandig te laten zijn. 

* Ook zal daar een financiële onderbouwing aan ten grondslag moeten lig-

gen. 

* Vooruitlopend denken we, dat we de vriendenkring binnenkort nog een-

maal moeten oproepen tot een extra inspanning voor de komende 4 

jaar. 

* Daarnaast hopen we binnenkort over te kunnen gaan tot het aanstellen 

van 1 a 2 nieuwe bestuursleden om deze uitdaging van de Heer samen 

met ons aan te gaan. 

* Verder zal nog sterkere evangelisatie als afgelopen jaren van de grond die-

nen te komen. 

* En tenslotte zullen we spreken over de invulling van de nieuwe website. 

Deze wordt geweldig! Vol met foto’s, filmpjes over het werk, gesproken 

boodschappen etc. En hij wordt interactief. De vriendenkring  -en allen, 

die daaraan behoefte hebben-  kunnen op diverse wijze reageren. Om 

dat alles klaar te krijgen kost veel tijd en inspanning, dus het duurt nog 

wel even. Intussen kunt u ons met de oude website en ons mailadres ook 

nog goed volgen! 

Genoeg punten dus om voor te bidden. We houden U op de hoogte! 

 

In Christus verbonden, 

Dick Vegter (voorzitter). 
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Houd sterk aan in gebed, en wees daarin 
waakzaam met dankzegging.  Col. 4:2 
(HSV) 
 
 
We zitten al weer midden in de vakantietijd . 

Sommigen van u zijn, gaan, of zijn net terug van va-
kantie. 
-Als U met vakantie bent, dan wens ik u een gezegen-
de tijd toe van rust, en een fijne tijd ook met de HEER! 
-Als U net terug bent hoop ik, dat u een fijne tijd gehad 
hebt, en nieuwe kracht gevonden hebt om weer aan de 
slag te gaan, samen met de HEER! 
 
 
Vakantietijd: 
In de vakantietijd is het rustig wat de Bijbelstudie be-
treft, zoals op de meeste plaatsen, ook in Nederland!  
Ook in de diensten hier komen dan weinig mensen.  
Maar bidt dat men een goede tijd heeft om zich te be-
zinnen. 
 
 
De Diensten: 
Zoals u weet hebben we de diensten nu in een zaaltje 
in Derenbach, en dat gaat erg fijn! 
De leden nemen nu ook een stukje verantwoordelijk-
heid op zich, b.v. wordt er voor koffie gezorgd etc. 
Bidt U mee dat mensen uit het dorp de vrijmoedigheid 
vinden om eens binnen te wandelen? 
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BOUWSTENEN 
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Gebedspunten: 
Blijf bidden voor de gebedspunten van de laatste rondzend-
brieven. 
 
Bidt daarnaast voor mijn buurvrouw, zij heeft last van zware 
depressie-aanvallen. Zij heeft veel gebed nodig en gebruikt 
in die perioden teveel alcohol! 
 
Blijf bidden  voor de ex-drugsverslaafde. Hij was en wordt 
weer opgenomen in een afkickcentrum. Bidt dat hij meer 
wilskracht krijgt, zodat hij er werkelijk helemaal vrij van komt. 
Dankt voor de dokter, die zoveel geduld met hem heeft. Bidt 
ook voor zijn moeder, die nu hun bedrijf zonder zijn hulp 
overeind moet houden. 
 
 
Websites: 
Kijk eens op de website  www.hoffnungfirjiddereen.lu  van 
onze Luxemburgse gemeente. Maar ook de website van de 
Stichting De Sterke Toren www.desterketoren.nl  met het 
nieuwe werkplan is het bezichtigen waard. 
 
Dank voor uw gebeden en de dankzeggingen, want zonder 
uw gebed en (financiele) steun kunnen we niet. 
 
In HEM verbonden, 
Johan KOOPMAN  
 

http://www.hoffnungfirjiddereen.lu
http://www.desterketoren.nl
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Preekagenda: 
Augustus 
4    10 uur  Derenbach  
11         10 uur     Valkenburg 
18   10 uur  Oudewater  
  18.30 u.  Bodegraven 
25    10 uur  Derenbach 
 
September 
1   10 uur  Derenbach 
8  nog geen preekbeurt bekend 
15   10 uur   Derenbach 
21 – 22  Boekenfeest in het Kasteel in Vianden 
22  10 uur    Valkenburg 
29   nog geen preekbeurt bekend 
 
N.B. Het Boekenfeest was altijd in het centrum van  
Vianden op het tweede weekend van september. Dat 
is nu een week opgeschoven. Daarom is er nu het 
tweede weekend 8-9 september deze maal niets ge-
pland! 
 
Oktober: 
6  10 uur  Derenbach 
13.         10 uur  Geleen 
20.    10 uur  Derenbach 
27          nog geen preekbeurt bekend  
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Van de penningmeester 
 

 
Beste leden van de vriendenkring,  
Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de afgelopen  maan-
den juni en juli 2013. 
 
 
Giften juni 2013 totaal € 1719,03 
dNJteA10,-- BijbgemteV125,-- VSteU25,-- JR16,-- StEvangGemteU35,-- 
WteA40,--StBaptGem150,-- LteU25,-- BL50,-- BteM15,-- R100,-- 
DteY50,-- SdRteS50,-- TteG34,03 BaptGemteV150,-- dU25,-- 
DabarteO59,-- VvEteD10,-- LteN50,-- KVteV20,-- vdHN25—SB25,-- 
VDMteR50,-- SMteWbD75,--vdWdW10,-- dKB20,-- H50,-- G10,-- 
HdL50,--KteV40,-- BKteO50,-- HteV 50,-- VergderGelteA110, -- MteH30,
-- vdWteN15,-- vBteW30,-- dJteE40,-- 
 
 
Giften juli 2013 totaal € 1944,03 
BL50,-- FE50,-- vDdVteHG25,-- VSteU25,-- JR16,-- StEvangGemteU35,
-- WteA40,-- dNJteA10,-- BijbgemteV125,-- StBaptGem150,-- LteU25,--
SBteH100,-- BteM15,-- BL50,-- SdRteS50,-- TteG34,03 BaptGemte-
V150,-- dU25,--SBteH25,-- LteN50,-- VvEteD10,-- VDMteR50,-- 
KVteV20,-- SB25,-- DabarteO59,-- SMteWbD75,-- vDdV25,-- vdHN25,-- 
vdWdW10,-- dKB20,-- H50,-- G10,-- HdL50,--EvChrGemteU160,-- 
KteV40,-- KteV60,-- VA5,-- BKteO50,-- HteV 50,-- HteE10,-- MteH30,-- 
vdWteN15,-- vBteW30,-- dJteE40,-- 
 
 
Mede namens onze evangelist Johan Koopman in Luxemburg willen  
wij u hartelijk danken voor uw financiële bijdrage aan zijn zendingswerk. 
 
 
Margriet de Kruijf-van de Pol 



 

Samenkomsten Derenbach 
 
 

 
 

Haus 86, DERENBACH;  
Diensten zondagmorgen om 10.00 uur.  

Voor info over de samenkomsten  
bel eerst: 00352 26957478  

of zie www.hoffnungfirjiddereen.lu 

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

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 


