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Verschijnt regelmatig ter onder-
steuning van gemeentestichtend- en 
vormend werk in Noord-Luxemburg 
en Zuid-Nederland. 
 

Correspondentieadres 
p/a Munsterplein 23  
6041 HE Roermond 
Telefoon: 0475-495676 
Mobiel: 06-23733411 
E-mail: sterketoren@gmail.com 
 

Website: 
www.desterketoren.nl 
www.hetvergetenland.nl 
 

Het bestuur 
Voorzitter / secretaris : 
Dick Vegter 
Zie correspondentieadres 
 

Penningmeester 
Margriet de Kruijf  
(077-3661735)   
Heijnenstraat 43 
5963 NK Hegelsom  
 

Uitgave: 
Stg. De Vreugdebode 
Munsterplein 23 
6041 HE Roermond 

Bestemming giften 
 
 

Uw giften zijn in Nederland 
aftrekbaar volgens de ANBI wet. 
 
Bankrelatie  Nederland 
ING: 200.95.86 
Banknr. 97.55.85.290 
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 Toren’ 
gevestigd te Roermond,  
ingeschreven bij de Kamer van  
Koophandel en Fabrieken te  
Maastricht e.o. onder nummer: 
41078019 een bedrag van €………
hetgeen drie maanden na mijn  
overlijden dient te worden afgegeven. 
 

Colofon Giften 
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Van het bestuur 
In deze brief kunt U lezen, dat de Heer aan het werk is in Luxemburg. 
We mogen daar met ons allen aan meewerken, met gebeden en finan-
ciële bijdragen, en willen daar de Here dan ook de dank en de eer voor 
geven. Zonder Hem, komt er niets blijvends tot stand. 
Afgelopen maanden is het bestuur flink bezig geweest om de adreslijst 
up to date te maken. Velen van U hebben daaraan spontaan meege-
werkt, waarvoor onze dank. Mochten er nog correcties of aanvullingen 
zijn, dan kunt U dat altijd melden op sterketoren@gmail.nl. Of mij bellen 
op 0475-495676. Om U een indruk te geven van de achterban van Jo-
han/ De Sterke Toren geef ik U even de volgende cijfers (stand 15 sep-
tember 2009). 
310 mensen/ adressen willen minimaal tweemaandelijks informatie over 
het werk in Luxemburg. Velen daarvan steunen de Sterke Toren/ Johan 
ook financieel. Van die adressen hebben er 177 aangegeven de rond-
zendbrief online te willen ontvangen. De anderen (133) krijgen hem op 
papier. Mocht U de brief liever ook op papier willen ontvangen dan  
vragen wij U dat aan ons te melden. 
In deze rondzendbrief ook voor de 1e maal een 2-maandelijkse verant-
woording van de binnengekomen giften. We vinden, dat U daar recht op 
heeft. Luxemburg is een erg duur land en voor het werk daar is  
ca. € 4.000,- per maand (!) nodig. Ik heb het al eerder een Godswonder  
genoemd, dat dit bedrag voor een groot gedeelte al zoveel jaren bij el-
kaar komt. Er is nog een klein tekort per maand en er is helemaal geen 
reserve, dus we moeten er voortdurend aan  blijven werken. Een ver-
heugende ontwikkeling is, dat ook de Luxemburgers zelf (de gemeente-
leden en enkele gemeenten) Johan en alle acties in Luxemburg steeds 
meer ondersteunen, met gebed, hulp en financiële bijdragen. Ik wil U 
graag aanbevelen om de websites van de Stichting De Sterke Toren 
(www.desterketoren.nl) en Het vergeten Land (www.hetvergetenland.nl) 
voor verdere informatie eens te lezen. 
Op pagina 8 in deze brief leest U over de gesprekken met de Europese 
zendings-organisatie  ECM. Die verlopen zonder meer positief en in een 
grote eenheid in de Here. 
 

Ik wens U veel leesplezier met deze brief en Gods Zegen toe! 

In Hem verbonden,      Dick Vegter 
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Want de liefde van Christus dringt ons.  
(2 Cor. 5:14) 

 
Er is weer veel gebeurd afgelopen 2 maanden. Verle-
den maand heb ik daarom een extra online-brief ver-
zonden. Daaruit citeer ik het onderstaande voor hen, 
die geen online-brief (willen) ontvangen. 

 
ZANGLES:  
Zoals U vermoedelijk weet krijg ik al geruime tijd zangles van 
een professionele zanglerares. Om ook op die wijze de gemeen-
te beter te kunnen dienen. Regelmatig probeerde ik ook iets van 
het Evangelie kwijt te kunnen bv. door een Bijbeltekst aan te ha-
len. Na een zangles begin augustus mocht ik spontaan mijn ge-
tuigenis geven. Haar antwoord daarop was: " Ik ben al jaren met 
de Bijbel bezig, maar vanavond heb ik een antwoord gekregen 
op de vragen, die ik al die jaren had, o.a. over de vrijheid in 
Christus (Genade)!"  
Na het gesprek mocht ik met gebed afsluiten. Haar voornaam is: 
Myléne.  
 
EVANGELISATIE-AKTIE UITHOORN: 
Zaterdag 5 september zijn er Broeders 
en Zusters geweest uit de "Evangelische 
Christengemeenschap"  Uithoorn. Zij 
hebben met 11 personen flyers verspreid 
en geëvangeliseerd in de stad Diekirch 
(op Luxemburgs Dikkrich). Het grootste gedeelte van de stad 
heeft een flyer in de brievenbus gekregen. Intussen kon ik voor 
hen bidden en de preek verder voorbereiden, terwijl ik op hen 
wachten in de auto, die als operatiecentrum functioneerde 
We hebben samen een heerlijke dag gehad! 
Wellicht een idee ter navolging van andere gemeenten?  
Elke hulp is welkom. 

BOUWSTENEN 
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BOEKENFEEST in Vianden (op lux. Veianen)  
Onlangs waren we in VEIANEN, met een boekentafel. 
We hadden goed weer en hebben flyers verdeeld en er    
zijn veel boeken verkocht o.a. kinderboeken en kinder-
bijbels . Natuurlijk met antwoordkaarten c.q. cadeaubon, 
bij elke actie zit er een antwoordkaart bij. 

Dan waren er ook nog vrienden uit Nederland die mij bezochten aan de 
boekentafel. Dat was erg leuk! 
Burgemeester Mevr. Franzen-Heger kwam ook een kijkje nemen, heeft  
de boeken bekeken en sprak ons aan. Tijdens de thema avonden van 
de Bijbeltentoonstelling in 2005 heeft ze ook al verschillende boeken 
gekocht. Zij heeft toen ook de Bijbeltentoonstelling geopend.  Sindsdien 
is er een goed contact met haar. 
 
We hopen dat er weer antwoordkaarten binnen gaan komen zodat we 
nog meer contact met de mensen krijgen. Steeds meer merken we dat 
markten heel goed werken, er wordt ook meer verkocht als voorheen. 
Daarmee zien we ook, dat er meer vertrouwen  
ontstaat. U weet dat we regelmatig folders  
verspreiden in de regio, en we hebben u verteld, 
dat daardoor in februari iemand tot geloof  
gekomen is. Nu hebben we in de afgelopen tijd 
weer drie antwoordkaarten terug ontvangen.  
De Heer werkt, ook in de vakantie!  
 
1. Van een jongen van 13 jaar, die graag een N.T. wil hebben. Iemand 

van Italiaanse oorsprong. Maar hij spreekt vloeiend Frans, Duits en 
Luxemburgs. Zijn voornaam is: Amirreza.   

2. Ook een vrouw van 69 jaar wil graag een gesprek. Zij heet Marie.  
3. Dan een vrouw van 34 jaar, ook zij wil een gesprek.  ooooooooooo                        

Zij heet Isabelle.  
 
Bidt u mee voor deze 3 kontakten?  
 
GESPREK MET EEN OUDER ECHTPAAR: 
Hierboven schreef ik U over Marie. Medio september heb ik met haar en 
haar man een gesprek gehad. Beiden hebben ze een hart voor de Heer 
Jezus Christus. Zij verlangen naar gemeenschap met mede-gelovigen 
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ECM: 
Vlak voor de vacantieperiode heb ik een gesprek gehad met Hans  
Kuijpers, de nieuwe directeur van de europese zendingsorganisatie 
ECM. Het bestuur van de Stichting De Sterke Toren is ook met hem in 
gesprek. In deze rondzendbrief leest U daar meer over. Ik kan helemaal 
achter de beslissingen staan, die het bestuur en het ECM samen heb-
ben genomen tot nu toe! Dit is een goede ontwikkeling voor Luxemburg 
en U weet, dat dit land mijn hart heeft! 
 
GEBEDSONDERWERPEN: 
Bidt U mee voor: 
• De zanglerares. Dat haar geloofsleven zich verder zal ontwikkelen 
• De burgemeester. Dat haar interesse in ons en ons werk mag lei-

den tot een levend geloof bij haar! 
• De doorwerking van al de verkochte boeken 
• De doorwerking van alle verspreide flyers 
• Het oudere echtpaar. Dat zij zich echt thuis zullen voelen in onze 

gemeente. 
• De verdere ontwikkeling van het ECM-project. 
• De jongen van 13 jaar Amirezza. 
• Isabell, de vrouw van 34 jaar. Zij heeft de gevraagde boeken       

intussen van mij ontvangen. 
 

In Hem verbonden, Johan KoopmanIn Hem verbonden, Johan KoopmanIn Hem verbonden, Johan KoopmanIn Hem verbonden, Johan Koopman 

Preekagenda  

 

Wilt u Johan een keer persoonlijk ontmoeten, kom dan naar één van de  
samenkomsten waar hij in de komende tijd zal spreken 

 
 

Okt.    Nov.   

4 10.30 Wentger  1 10.30 Wentger 

11 10.00 Valkenburg  8 10.00 Leek 

18 10.30 Wentger  15 10.30 Wentger 

25 10.00 Geleen  22 10.00 Prüm 

    29 10.30 Wentger 
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Van de penningmeester 
 

Geachte donateurs, 
Zoals u ziet is er dit keer iets nieuws. Als bestuur hebben we besloten 
een giftenverantwoording te doen om u meer inzicht te geven in de ont-
vangsten van de stichting. 
In augustus zijn er problemen geweest met het automatisch incasseren 
van de giften, hiervoor onze excuus. Inmiddels is september geïncas-
seerd. We willen proberen in de maanden oktober en november in 
plaats van de gebruikelijke twee incasso’s er drie te doen. 
Wij danken u voor uw begrip. 
 

De onderstaande verantwoording is van de maanden juli en augustus 
2009. *) 
Juli 2009 (Fortis bank)CteS32,-- VteNB 5,-- ChrGemU160,-- HteV50,-- 
SteR35,-- VteR100,-- EvGemteZ35,-- MteH30,-- WteN12,50 BteM15,-- 
KteV40,-- KteV22,69. Augustus 2009 HteV50,-- SteR35,--VteR100,--
EvGemteZ35,-- MteH30,-- ChrGemU200,--WteN12,50 BteM15,--  
KteV40,-- KteV22,69. 
 

Juli2009 (Giro)BijbteV150,-- VteU50,-- HteR21,-- WteA40,-- K35,-- 
JteA16,-- NteA10,-- BapG150,-- SteS30,-- StDateO34,-- StDateO25,-- 
H25,-- WteN10,-- K15,-- H50,-- G10,-- KteR10,-- HteM50,-- J50,-- B50,-- 
E30,-- N4,54 MteB400,-- StNGWteH250,-- LteN50,-- 
EvNteR50,-- LteU25,-- SteH25,--BAPteS150,-- UteH25,-- EvteH12,-- 
TteG34,03 BteM25,--EvteS/U50,--VteZ35,-- KteR50,-- BteA50,--  
KteV20,-- MteU10,-- BteN35,-- VteD10,-- SteW75,--.  
 

Augustus 2009 BijbteV150,-- VteU50,-- NteA10,-- BapG150,-- JteA16,-- 
K35,-- WteA 40,-- HteR21,-- B50,--F50,-- N4,54 SteS30,-- EvteH12,-- 
StDateO25,-- StDateO34,-- TteG34,03 BteM25,-- BAPteS150,-- 
UteU25,-- LteN50,-- StDateO220,-- EvNteR50,-- MteU10,-- BteN35,-- 
VteD10,-- S25,-- SteW75,-- KteV20,-- BteA50,-- VteZ35,--. 
 
 

Bij deze weer dank voor uw donaties ! 

Margriet de Kruijf 
 

*) Indien u niet wilt dat uw gift op deze wijze wordt  
   weergegeven, wilt u dat dan melden.  
   Dan voeren wij een categorie O(= overigen) te X in. 
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Van het bestuur 2  
Naast info uit Luxemburg willen we U af en toe op de hoogte stellen van 
de andere "Sterketoren-gemeenten". In 1986 zijn Johan en Ronald in 
Valkenburg aan de Geul gestart met gemeentestichtend werk. Feitelijk 
de 1e "echte" Sterke Toren gemeente. Vervolgens is Ronald naar de 
toen al bestaande gemeente Venray gegaan. Hij is een tijd gesteund 
door en via de Sterke Toren. We zullen van hem ook regelmatig (1 á 2x 
per jaar) iets publiceren. En over de 2e "echte" ST-gemeente in  
Luxemburg krijgt U elke 2 maanden de nodige informatie. 
 

Gebedsonderwerp *) 
 

Zoals wij al eerder hebben gemeld zijn we al enige tijd geleden in con-
tact gekomen met European Christian Mission (ECM). Dit is een zen-
dingsorganisatie, die in heel Europa werkt. Wij wilden aftasten op welke 
manier ons werk in Luxemburg zou kunnen worden verbeterd en uitge-
breid. 
Na alle voor- en nadelen, zowel in organisatorische als persoonlijke 
sfeer,  op een rijtje te hebben gezet en diverse opties te hebben beke-

ken, zijn we in een bespreking op 09-09-09 uit-
gekomen op een volgend, nader te bestuderen 

opzet. ECM gaat bezien en met de (internationale) achterban de moge-
lijkheden onderzoeken om een zendingsproject in Luxemburg op te 
starten. Als zij hier inderdaad mogelijkheden voor zien, zullen ze in sa-
menspraak met Stichting De Sterke Toren en met Johan deze mogelijk-
heden verder uitwerken. Voor dat zendingsproject zou dan naar een 
nieuw zendingsechtpaar worden gezocht. Johan en het eventuele nieu-
we zendingsechtpaar zouden dan gaan samenwerken en trachten het 
evangelisatiewerk in Luxemburg samen een grote impuls te geven. Dat 
dit een geweldige uitdaging is die de continuïteit van het werk van 
Johan zal gaan bevorderen zal U allen duidelijk zijn. Het bestuur van  
de Stichting De Sterke Toren verzoekt U om dit project met  
gebed te willen omringen. Indien u vragen hebt kunt u altijd  
terecht op sterketoren@gmail.com of tel. 0475-495676. 
 

Dick Vegter 
*) Dit stukje tekst is opgesteld samen met en  
   goedgekeurd door ECM. 
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Evanglische Baptisten Gemeente 
Valkenburg aan de Geul 
  

Ongeveer 25 jaar geleden wisten 2 jongemannen zich 
geleid om in het toeristische plaatsje Valkenburg in het 
heuvelachtige Limburg, een gemeente te stichten. Daar 
waar alleen de Rooms-Katholieke invloed heerste, waren 
Johan Koopman en Ronald Lammers gedreven om ook hier Gods 
Woord mensenlevens te laten veranderen. Wat begon in thuisbijeen-
komsten groeide uit tot een kleine gemeente van 30 mensen die de 
zondagse diensten hield in een zaal van een scoutinggebouw in het 
centrum van Valkenburg.  
Zo'n 12 jaar geleden, nadat Ronald een andere bediening kreeg in Ven-
ray en Johan naar Luxemburg ging, heeft Cork Albright de leiding op 
zich genomen. Hij heeft voorheen gemeenten gesticht in Soest, Weert 
en Roermond. EBG heeft een golvende groeicurve meegemaakt. Na 
een periode van groei, slankte het aantal af, waarna het weer toenam. 
We zijn gericht op de inwoners van Valkenburg en de omliggende dor-
pen, maar trekken mensen uit heel Zuid-Limburg aan. Wij hebben op 
markten gestaan met standjes, advertenties geplaatst, Bijbels uitge-
deeld en deur-aan-deur folders verspreid. 
Na 10 jaar waren er 2 oudsten die preken en Bijbelstudies verzorgden. 
Cork wist zich geroepen om in zijn woonplaats in België een gemeente 
te stichten waar hij momenteel mee bezig is. Na zijn vertrek, 2 jaar gele-
den,  hebben we ervaren dat God ons op de proef stelde en hopelijk zijn 
we Zijn test doorgekomen.  
 

De twee oudsten zijn inmiddels niet meer in de ge-
meente, maar tot op heden zijn wij elke zondag te 
vinden in het scoutinggebouw. Voor de preken op 
zondag zijn meerdere gastsprekers bereid ons te hel-
pen. Ook is Cork ondersteunend bezig met onze ge-
meente. Er is begeleidende muziek, zondagsschool 
en crèche.  
Wij zijn een kleine groep gelovigen die nog steeds 
met een gedrevenheid Gods Woord wil verspreiden.  
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Een bijzondere, bijkomstige bediening 
is ons toevertrouwd, namelijk dat wij ge-
durende het hele jaar, maar met name 
in de zomermaanden, veel vakantiegas-
ten ontvangen in onze bijeenkomsten. 
Het is erg bemoedigend medegelovigen 
te ontmoeten en samen de diensten te 
beleven. Er zijn ook een aantal vaste 
gasten die elk jaar weer een ruime tijd 

in Limburg vertoeven en ons met hun aanwezigheid ondersteunen. 
EBG wil het hart van Valkenburg bereiken. Oftewel de gesloten harten 
van de inwoners van Valkenburg bereiken met Gods liefde. 
 

Tanja de VriesTanja de VriesTanja de VriesTanja de Vries    
 

 
Een nieuwe auto ! 
 

Begin mei kon ik naar  de garage, want daar stond een andere gratis 
auto voor mij, die door een van mijn achterbanvrienden werd betaald. 
Mijn  Peugeot 106 had 355.000 km gereden, 
en ik voelde me langzamerhand er niet meer 
veilig in! 
En dan ineens een andere auto (een VW golf 
automaat met weinig kilometers op de teller 
en er gloednieuw uitziende!!). Hij rijdt prima! 
Als je in de auto zit kan je alleen maar dank-
baar zijn  te weten dat de HEER zorgt en dat 
Hij mensen gebruikt om deze dingen mogelijk te maken. Op verzoek 
van diverse “achterbanvrienden” hierbij een foto van de VW Golf ! 
 

In HEM verbonden,  
Johan KoopmanJohan KoopmanJohan KoopmanJohan Koopman 

 

 



 11 

Stichting De Vreugdebode 
 

In de laatste nummers van de rondzendbrief is 
de naam Vreugdebode al eens gevallen, het 
leek mij daarom goed om u daar iets over te ver-
tellen. 
 

Mijn naam is Erwin de Bruijn, 44 jaar en getrouwd met Hanneke. 
Johan Koopman en Dick Vegter ken ik al vanaf 1989 toen ik nog in 
Zuid Limburg woonde en bij hun in de evangelische gemeente in 
Valkenburg kwam. In die gemeente verzorgde ik de geluidstech-
niek en later ook de gemeenteblaadjes, evangelisatiemateriaal enz. 
In deze periode maakte ik ook regelmatig videoregistraties van 
speciale diensten zoals trouw- rouw- en doopdiensten en praise-
avonden. Vervolgens werd ik regelmatig ook benaderd door andere 
gemeenten uit Zuid Limburg om dit soort activiteiten te doen. Deze 
werkzaamheden leiden tot de oprichting van de Stichting De 
Vreugdebode in 1996 en uiteindelijk tot het opzetten van een klein 
videoproductiebedrijfje in 2001. Sinds 2006 ben ik met bedrijf en al 
verhuisd naar Aalsmeerderbrug vlakbij Amsterdam.  
 
Ik ben projectleider van de stichting De Vreugdebode en samen 
met Johan en Dick vormen wij het bestuur. In eerste instantie werk-
ten wij hoofdzakelijk in Nederlands en Belgisch Limburg, maar na 
mijn verhuizing werkt de Vreugdebode ook landelijk. Het lag daar-
om dus voor de hand om De Vreugdebode in te schakelen voor het 
verzorgen van de rondzendbrief, folders, powerpoint-presentaties, 
websites etc., waarvoor ondergetekende met veel plezier wordt in-
gezet. Bij deze rondzendbrief ontvangt U ook een folder over het 
werk van de Vreugdebode. 
Ik vind het fijn om dit werk te mogen doen, omdat ik persoonlijk nog 
steeds erg betrokken ben bij Johan en zo ook op deze wijze een 
bijdrage kan leveren in zijn zendingsproject in Luxemburg.   
 
Erwin de Bruij n 



Nuttige adressen  
 

Evangelische Baptistengemeente Valkenburg (Lb) 
 

Gebouw Jeugdheim achter de Erke 
Burgemeester Henssingel 4 
Valkenburg aan de Geul 
Diensten: iedere zondag om 10.00 uur. 
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.ebgvalkenburg.nl 

 

Bijbelgemeente Venray 

Gebouw ‘De Kemphaan’                               
Kennedyplein 1, Venray                                                                  
Diensten: iedere zondag: 10.00 uur.                                     
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.bijbelgemeentevenray.nl 
 

 

Bijbelgemeente Venlo 
 

Gebouw ‘Bijbelgemeente’ 
Garnizoenweg 2, Venlo 
Diensten: iedere zondag: 10.00 uur. 
Na afloop gelegenheid tot koffiedrinken 
www.bijbelgemeente.nl 

 
 

Huissamenkomsten Wincrange (L) 
 
 

Haaptstrooss Haus 78a 
L-9780 Wëntger (Wincrange) 
Diensten: iedere 1e, 3e & 5e zondag  
van de maand: 10.30 uur 
Na afloop gelegenheid is er koffie met brood 
www.hetvergetenland.nl  

De naam des Heren is een Sterke Toren,  
de rechtvaardige ijlt daarheen en is  
onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 

 

 

 

 


