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 Gospelkoor maakt 
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 Peter Reinders nu 

in Luxemburg  
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Gebedsbrief nr.  120 
 

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 
 

We willen U graag weer op de hoogte stellen hoe het reilt en zeilt in zen-

dingsproject in Noord-Luxemburg. In deze nieuwsbrief kunt U lezen, dat het 

goed gaat en er bijzondere dingen gebeuren. Daarnaast zijn er de menselijke 

zwaktes, lichamelijk en geestelijk. Uw gebed is dan ook echt nodig. 

De grootste verandering is wel, dat Peter Reinders nu (op 18 maart) defini-

tief in Luxemburg is komen wonen. Een enorme stap in geloof, want hij heeft 

er zijn baan in Nederland voor opgezegd en heeft nog geen nieuw werk. Bidt 

U s.v.p. ook voor Peter. Hij zal een enorme steun voor onze broeder Johan 

betekenen, die zoals ik verleden keer al schreef al die jaren in “zijn uppie” 

gewerkt heeft. 

Mede door de komst van Peter in Luxemburg is het bestuur aan het naden-

ken en overleggen met de Thuisfrontcommissie en Johan en Peter, of er niet 

een andersoortig bestuur als op dit moment aanwezig is, moet worden aan-

gesteld. Op 5 april spreken we daarover in de bestuursvergadering van de 

Stichting De Sterke Toren. Wilt U ook voor deze, voor mensen ingrijpend 

lijkende, verandering bidden? God is getrouw, Zijn plannen falen niet! 

 

In Christus verbonden, 

Dick Vegter.  
 

VAN PETER. 

Verhuizen naar Luxemburg is niet eenvoudig! In eerste instantie klopten mijn 

papieren niet, zodat ik nog weer terug moest naar Nederland. De tweede 

keer was nog maar de vraag of het nu wel in orde zou zijn. Daarom bad ik 

de Here om voor mij uit te gaan. En dat gebeurde! Terwijl ik zonder afspraak 

de bank binnen stapte zag mijn contactpersoon van uit zijn bureau mij staan. 

Hij kwam direct naar buiten en nodigde mij uit naar binnen, zodat ik meteen 

alles kon regelen! Vervolgens werd ik ook in het gemeentehuis zeer vriende-

lijk en ter zake kundig ontvangen, alsof ik er al jaren woonde. Echt heel bij-

zonder zo’n onmiddellijke gebedsverhoring! Dit is daarom een duidelijke be-

moediging van de Here, dat Hij werkelijk een plan met mij heeft hier in 

Luxemburg. Een volgende keer volgt hierover dan ook meer. 

Groeten,    Peter. 
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Maar wat mij betreft, het is voor mij goed 
dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht 

tot de Heere HEERE, om al Uw werken te ver-
tellen. (Ps 73: 28 HSV) 

 

 

Het Flanders Gospel Choir 

We mogen terugzien op een prachtig optreden van het Flanders 

Gospel Choir, dat de sterren van de hemel zong.  Er waren minder 

bezoekers dan verwacht, maar de Here zegende dat juist doordat er 

diverse mensen aangeraakt werden door het optreden. Onder ande-

re de moeder van een van een van onze gemeenteleden,  en ook de 

conciërge van de zaal, die het hele optreden gevolgd heeft!  We zien 

opnieuw dat de Here werkt, vooral ook door de kleine aantallen.  

We hebben een paar Nieuwe Testamenten mee kunnen geven. 
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BOUWSTENEN 
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Peter Reijnders 

Vanaf 18 maart is Peter Reijnders officieel gevestigd in Luxemburg!  Hij 

woont nu in Wiltz, op ongeveer 15 km van Johan.  Peter is nu bezig met het 

inrichten van zijn appartement.  De verdere invulling van zijn taak laten we 

aan de Here over en we zien hiernaar uit!  Deze dingen worden stukje bij 

beetje verder duidelijk. 

 

 

Voorbede: 

Er is ziekte, o.a. griep en vermoeidheid onder meerdere gemeenteleden.  Bid 

voor verbetering. 

Het gaat goed met de (ex-)drugsverslaafde.  We verlangen ernaar dat hij de 

Here gaat betrekken bij de invulling van zijn leven.  Hij mag nu ieder week-

end naar huis, al moet hij dan wel een takenpakket vervullen. 

Bid voor de mensen die aanwezig waren op de gospelavond, dat ze de Here 

gaan zoeken. 

Bid voor Brigitte, die al een tijd problemen heeft met haar familie. 

Bid voor de vrouw in Vianden: ze zoekt huisvesting omdat haar relatie is be-

ëindigd.  Om die reden zoekt ze ook meer contact met ons. 

 

In HEM verbonden,   

Johan KOOPMAN. 
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Preekagenda 1e kwartaal 2014: 
 

6 april  Derenbach    

13 april  Geleen     

20 april  Derenbach  

27 april  Valkenburg    

 

4 mei  Derenbach    

11 mei   ------- 

18 mei  Derenbach 

25 mei  ------- 

 

1 juni  Derenbach 

8 juni  ------- 

15 juni  Derenbach 

22 juni  ------- 

29 juni  Valkenburg 
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Van de penningmeester 
 

Beste leden van de vriendenkring,  
Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de afgelopen  maanden 
januari en februari 2014. 
 
Januari 2014 totaal giften 2779,03 
BijbVenray 125,-- VSteU 25,-- JRteAadR 16,-- StEvGemUrmond 35,-- WteA 40,-- 
LteU 25,-- BteM 15,-- SB 25,-- StBaptGem 150,-- vdWdW 10,-- dKB 20,--  H 50,-- G 
10,-- HdL 50,-- OnsLokaal 500,-- DabarteO 59,-- VerOnslokEvkring 90,--  Bapt-
GemteV 350,-- KV 165,-- SdRteS 50,-- TteG 34,03 BaptGemteV 150,-- dU 25,-- 
SBteH 25,-- LteN 50,-- VvE 10,-- SMteWbD 75,-- SB 25,-- VdMteR 50,-- KV 30,-- 
vDdV 25,-- M 50,--  KteV 40,-- EvangChrGemteU 160,-- VA 5,--  BK 50,-- H 50,-- 
MteH 30,-- vdW 15,-- dJ 40,-- B 30,-- 
 
Februari 2014 totaal giften 1904,03 
D 15,-- BijbVenray 125,-- VSteU 25,-- JRteAadR 16,-- WteA 40,-- StEvGEm 25.—
BteM 15,-- StBapGem 150,-- L25,-- S 25,-- SdRteS 50,-- TteG 34,03 BapGemValk 
150,--dU 25,-- LteN 50,-- DabarteO 59,-- VvE 10,-- BL 50,-- KV 30,-- R 150,-- 
VdMteR 50,-- SMteWbD 75,-- DdV 25,--  Z 30,-- KteV 40,-- BK 50,--H 50,-- M 400,-
- M 30,-- vdW 15,-- B 30,-- dJ 40,-- 

 
De omschrijvingen die meegegeven worden met het bankafschrift zijn in 
het nieuwe jaar steeds meer zonder woonplaats. Dit kan betekenen dat als 
u in 2013 nog een woonplaats bij uw gift zag dit nu niet meer het geval is. 
 
Natuurlijk is het ten alle tijden mogelijk om voor uw belastingaangifte 
2013 van ons een bewijs te ontvangen van uw giften die u gestort hebt op 
rekening van de Stichting Sterke Toren. 
Het is voor ons overzichtelijk als u hierbij ook even het banknummer ver-
meld waarvan de storting heeft plaatsgevonden. 
Het email adres kunt u terugvinden elders in de nieuwsbrief. 
 
Mede namens onze evangelist Johan Koopman in Luxemburg willen  
wij u hartelijk danken voor uw financie le bijdrage 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) 


