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Gebedsbrief nr.  119 
 

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: NL 26 INGB 0002009586 

t.n.v. st. De Sterke Toren 
Heijnenstraat 43 
5963 NK Hegelsom 
 

Bankrelatie België 
Nr. BE50 000334302618 

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 
 

Namens het bestuur wil ik de hoop uitspreken, dat U een goede jaarwisse-

ling hebt genoten en nog meer, dat U een zeer gezegend jaar 2014 zult bele-

ven. 

 

We mogen weer veel zegen met U delen aangaande het zendingswerk in 

Luxemburg. In de 1e plaats natuurlijk, dat er iemand is wedergeboren. Hij is 

voor eeuwig behouden en dat maakt elke inspanning, die we doen en elke 

euro, die we geven van eeuwigheidswaarde!! De hele vriendenkring van onze 

zendeling Johan Koopman is daar kennelijk van overtuigd. Dat hebben we 

mogen merken aan Uw reactie op de actie CODEROOD, JOHAN IN 

NOOD! In de maanden november en december is heel veel extra geschon-

ken aan dit werk door U allen (zie het overzicht en de grafiek bij “Van de 

penningmeester”. Heel bijzonder, dat de vriendenkring nu al zo’n 27 a 28 

jaar elke keer weer uitpakt als de nood hoog lijkt te worden. Werkelijk een 

Godswonder. Als U weet, dat onze broeder als vrijgezel, dus zonder echtge-

note, als enige in de regio, zijn verantwoordelijke taak telkens weer op God 

vertrouwende op zich neemt, dan kunnen we daar ons spreekwoordelijke 

“petje” er voor afnemen. 

 

Wat betreft dat “als eenzame rots in de branding werkend” is er mogelijk 

een oplossing door onze Here aangereikt. Peter Reinders, die zich vorige 

maal via de rondzendbrief voorstelde, heeft besloten alles op alles te zetten 

om definitief in Luxemburg te gaan wonen. Hij wil daar Johan steunen met 

werk, evangelisatie, gebed en gezelschap. Wij vragen Uw gebed voor deze 

broeder. Intussen heeft hij al een appartement in Luxemburg gehuurd, waar 

hij rond 1 maart 2014 wil intrekken. Hij zal bv. trachten (parttime) werk te 

zoeken in Luxemburg en kan dan in de rest van de tijd Johan helpen. Maar 

wellicht heeft de Here wel andere oplossingen. We laten ons verrassen. Het 

zou een verhoring zijn van jarenlang gebed! Bidt U mee? 

 

In Christus verbonden, 

Dick Vegter (voorzitter). 
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………….. maar mij aangaande, het is mij goed nabij God 
te zijn, de Here Here heb ik tot mijn toevlucht gesteld, 

en ik wil al uw werken vertellen.  (Ps. 73: 28). 
 
Algemeen. 
Ik hoop, dat U goede feestdagen hebt gehad en dat het 

nieuwe jaar met zegen is begonnen. Ook wens ik U voor de komen-
de 11 maanden de zegen toe van Gods heilrijke rechterhand! 
 
We hebben hele gezegende feestdagen gehad! 
Zoals u weet vieren wij Kerst altijd de zondag voor of na de 25e de-
cember, omdat er met de kerstdagen zelf niemand komt. In dit land 
is het een feest, dat men in familieverband viert. 
Maar er is een wonder gebeurd tijdens die dienst. Erik de kleinzoon 
van Dora , een jongen van ca. 18 jaar, is na de preek spontaan tot ge-
loof gekomen.  
Verder hebben in deze dagen nog verschillende mensen een goede 
zaad kalender ontvangen! 
 
Contacten. 
Ik heb een flink aantal contacten, die (nog) buiten de gemeente om 
gaan.  Bidt dat ik zo tot zegen mag zijn en blijven, en dat ook hierin 
harten aangeraakt mogen worden.   
Bidt ook voor de vrouw in Vianden, waar ik al ruim een jaar contact 
mee heb door de luistertelefoon.  Dat zij uit de depressiviteit mag 
komen waarin ze nu nog verkeert. 
Er reageren wel meer mensen op de luistertelefoon. Onlangs meld-
de zich een man van 85 jaar die een boekje besteld heeft, en graag 
contact wil. Bidt dat dit ook zijn vrucht mag afwerpen. 
Bidt voor de voortgang van de Bijbelstudiegroep, die ik elders, in het 
oosten van het land, tweemaal per maand leid. En wel in het bijzon-
der voor een vrouw, die pas een kind heeft gekregen. Dat ze bij de 
groep kan blijven ondanks de vele zorg die de baby nodig heeft. 
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BOUWSTENEN 
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Gebedspunten: 
 
Bidt voor:  
- de bovenvermelde punten. 
- de stiefvader van Nathalie. Hij heeft longkanker en is nu terminaal. Hij kent 
de HEER nog niet! 
- de  ex-drugsverslaafde.  Hij is nu in het afkickcentrum. Bidt dat hij stand 
mag houden! 
- voor de Bijbelvertalers, die bezig zijn met de Bijbel in het Luxemburgs te 
vertalen: 
- de goede zaad kalenders. Dat zij gelezen zullen worden en vrucht zulle 
dragen! 
- voor Dora, die het nog steeds zwaar heeft en als weduwe alleen een be-
drijf moet runnen. 
- het Flanders Gospel Choir, dat op veler verzoek op 8 maart 2014 weer naar 
Luxemburg komt (zie het concept van de poster als bijlage bij deze rond-
zendbrief).  Dit is een blijvend gebedspunt, omdat we weer heel wat men-
sen mogen verwachten. En we verwachten en hopen, dat dit ook weer een 
positieve uitwerking op de gemeente zal hebben. 
N.B. Als er mensen zijn die graag zaterdag 08-03-2014 erbij zouden willen 
zijn, en wat hand- en span- diensten zouden willen verrichten, dan hoor ik 
dat graag!   
 
Dankt voor:  
- Erik de kleinzoon van Dora. 
- Dank voor de vertaling van het Johannes-evangelie in het Luxemburgs, die 
nu vrijwel compleet is.  Deze zal binnenkort in druk verschijnen. Bidt voor de 
voortgang van dit enorme project! Zoals U vermoedelijk weet is de Bijbel 
nog niet in het Luxemburgs beschikbaar! 
 

In Christus verbonden en in Zijn Naam dank voor Uw 

gebed en betrokkenheid, Johan Koopman. 
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Preekagenda 1e kwartaal 2014: 
 
Februari 
02.02.  10.00 uur Derenbach 
09.02.  10.30 uur Gerolstein   
16.02.  10.00 uur  Derenbach 
23.02.  10.00 uur Valkenburg 
 
Maart. 
02.03.  10.00 uur  Derenbach 
08.03.  19.30 uur  Gospelavond in WËNTGER/Wincrange 
09.03.  -------------- 
16.03.  -------------- 
23.03.  10.00 uur  Derenbach 
30.03.  10.00 uur  Oudewater 
30.03.  18.30 uur Bodegraven   
 
April. 
06.04. 10.00 uur  Derenbach 
13.04. 10.00 uur  Geleen 
20.04. 10.00 uur  Derenbach  
27.04. 10.00 uur  Valkenburg 
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Van de penningmeester 
 

Beste leden van de vriendenkring,  
Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de afgelopen  maanden no-
vember en december 2013. 
 
Totaal november 2013 €4819,03 
vdWdW 10,-- dKB 20,-- H 50,-- G 10,-- HdL 50,-- BijbgemteV 125,--VSteU 25,-- JRteAadR16,-- 
StEvangGemteU 35,-- WteA 40,-- BteM 15,--LteU 25,-- StBaptGem 150,-- B250,-- D 15,-- S 
25,-- C 20,-- J 100,-- DabarteO 59,-- AS 100,-- K 1000,-- SdRteS 50,-- TteG 34,03 BaptGemV 
150,-- dU 25,-- M 50,-- LteN 50,-- dJP 50,-- MKteAadR 100,-- KV 30,-- VvE 10,-- SM teWbD 
75,-- VD 50,-- B 1000,-- SB 25,-- vdLvK 15,-- vdWdW 10,-- dKB 20,-- H 50,-- G 10,-- HdL 50,--
dJ40,-- vB 30,--vdW 15,-- MteH30,-- ChrGemteU 560,-- H50,-- BK 50,-- KteV 40,-- HteE 10,-- 
Totaal december 2013  €5324.03 
BapgemteV 125  VSteU 25,-- JRteaadR 16,--  StEvangGemteU 35,-- WteA 40,--vDdV 25,-- 
BteM 15,-- StBaptGem 150,-- LteU 25,-- BL 50,-- R 120,-- D 15,-- vdHN 25,-- S 50,-- TteG 
34,03 SdRteS 50,-- dU 25,-- 
BaptGemV 150,-- StGemvJe-
zusChr100,-- H 20,-- vdHN 25,
-- AH 500,-- LteN 50,-- VvE 10,
-- HvdG 1000,-- VD 50,-- KV 
30,-- SMteWbD75,-- K400,-- 
DabarteO 59,-- vDdV25,-- K 
700,--ChrGemteU 600,--dJ40,-
- vB30,-- vdW15,-- M 450,-- 
MteH30,-- H50,-- BK 50,--KteV 
40,-- 

 
Mede namens onze evan-
gelist Johan Koopman in 
Luxemburg willen  
wij u hartelijk danken 
voor uw financiële bijdra-
ge aan zijn zendingswerk. 
 
Margriet de Kruijf- 
van de Pol 



 
 
 

 
 

 

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

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 


