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Gemeentestichtend - en vormend werk  in Limburg en Noord Luxemburg  
 

Inclusief Bouwstenen Johan Koopman 

 In deze gebedsbrief: 

 

Veel gesprekken en kalenders ver-
deeld op de Kerstmarkt in Vianden  
Aktie “Help Johan de kredietcrisis 
door !” is groot succes ! 
Bijbelschoolstudenten op stage bij 
Johan  
Update uit Venray en Venlo door 
Ronald Lammers 
Nieuwe aktiviteiten in 2010 ! 
Johan 25 jaar gemeentestichter ! 
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Gebedsbrief nr.  100 
 

Bevat o.a.: 
Berichten uit  
Venray/Venlo/Valkenburg 
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 
 

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 
Heide 4 
6088 PD  Roggel 

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 Roggel,  
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 
 

Wat hebt U ons als bestuur, inclusief onze broeder Johan, een geweldi-
ge Kerst en start voor het nieuwe jaar bezorgd. De aktie “Help Johan de 
kredietcrisis door” heeft Uw harten beroerd en er is met vreugde ruim-
hartig geschonken. We hadden gebeden voor € 10.000,- aan giften en 
(renteloze) leningen om in één keer schoon schip te kunnen maken in 
Johan’s financiële situatie, maar met enige twijfel in ons hart: “Zou het 
niet te hoog gegrepen zijn!” Maar God zorgt, vaak meer en overvloeien-
der dan wij voor mogelijk achten. Hij maakt waar, dat “De arbeider zijn 
loon waard is!” Geweldig! In het stukje “Van de penningmeester” leest U 
hier meer over. 
Zoals U gemerkt hebt heeft de modernisering van onze toezending van 
de rondzendbrief en andere brieven nog de nodige kinderziektes. Onze 
excuses daarvoor. We hebben van velen gehoord, dat zij de brief 2x 
kregen en van anderen, dat zij in plaats van een kerstgroet van ons een 
2

e
 keer de aktiebrief ontvingen! Dat is echt even “balen” want we dach-

ten het nu voor eens en altijd goed te hebben geregeld! Maar we wer-
ken eraan en hopen, dat het deze maal goed gaat! 
We zijn weer vol plannen voor dit jaar. Zo zijn we aan het brainstormen 
over een vriendenweekend in Luxemburg ergens in het voorjaar of vroe-
ge zomer! Ook denken we aan één of meerdere vriendendagen in het 
land. We hopen velen van U daarbij te ontmoeten! U hoort daar binnen-
kort meer over. Dit jaar is Johan 25 jaar zendeling. Wij willen in de 1

e
 

plaats God daarvoor danken, maar ook U als vriendenkring, die het sa-
men al 25 jaar opbrengt om onze broeder te ondersteunen met gebed, 
bemoediging en financiële steun. 
Daarnaast het goede bericht, dat in een ander deel van Nd-Luxemburg, 
de zendeling Matthias Schilp uit St Vith, binnenkort gaat starten met ge-
meentestichting. Hij en Johan zijn bevriend en kennen elkaar al heel 
lang en ook dit is verhoring van gebed. Daarnaast is ook ECM zich aan 
het beraden wat zij in Luxemburg kunnen doen!  Wat een fijne ontwikke-
lingen zijn dat! 
In Hem verbonden, 
 

Dick Vegter. 
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Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in  

U een goed werk is begonnen , dit ten einde toe zal 

voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. (Fil. 1:6) 

 
Dankbaarheid: 
Het bestuur zal in deze rondzendbrief U allen bedanken voor Uw 
geweldige reaktie op de aktiebrief! Maar ik will toch niet nalaten U 
ook heel persoonlijk te bedanken voor Uw bijzondere steun in gebed 
en financiele ondersteuning. Het is om stil van te worden zoals de 
Here Uw harten heeft bewogen. Daar kan alleen maar heel veel 
zegen uit voortvloeien, zowel voor Luxemburg, inclusief mijzelf als 
voor U persoonlijk. Heel, heel erg bedankt! 
 

Kerstmarkt 2009: 
Het was hele een fijne tijd zo samen met twee Nederlandse 
broeders, Siegfried en een zuster van hier. Er zijn net als verleden 
jaar weer ongeveer 800  Goede Zaad kalenders verdeeld! En er zijn 
ook verschillende boeken verkocht. Daarnaast mochten we 
verschillende goede gesprekken hebben.  
 

Kerstviering: 
We hebben een fijne kerstviering met elkaar gehad als kleine 
gemeente! 
Dankbaar  zijn we dat ook dat  het oudere echtpaar  erbij was waar  
we al geruimene tijd met elkaar voor gebeden hebben. De mensen 
kunnen alleen niet iedere keer in de dienst zijn omdat ze veel 
weekenden weg zijn, om te spreken over biologisch groente en het 
belang er van voor de gezondheid. Ze geven daar veel seminars 
over.     
We hebben na de dienst heerlijk met elkaar gegeten. Het was een 
hele fijne tijd samen.  De laatste ging pas om 16.00 uur naar huis.  
 

BOUWSTENEN 
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Nathalie en Mateo:  
Met Mateo gaat het nu goed!  Hij groeit goed !  
Daar kunnen we voor danken!  
Bid dat zijn moeder Nathalie lichamelijk sterker  wordt. De zwangerschap 
heeft veel  van haar kracht gekost. Het is een vrouw van 38 jaar, en zij is van 
nature niet sterk. 
 

Bijbelschoolstudenten: 
Vanaf  28.01 t/m 10.02. zijn de Bijbelschoolstudenten  er  voor  een stage.  
Zij verzorgen o.a. film- en thema-avonden in Kasteel Wiltz. 
3 Februari hebben we een filmavond: „The Climb“ 
4 Februari een film-en thema-avond.  „Is er leven na de dood“.    
5 Februari een film- en thema-avond.  „Hoop over de dood heen“. 
 

Verder gaan we ons richten op de stad Wiltz met flyer verspreiding en 
uitnodigingen  
Zondag 7 februari  hebben we een speciale  dienst met de 
Bijbelschoolstudenten. Een van hen verzorgt dan de preek. 
 

Gebedspunten: 
De nawerking van de Kerstmarkt 
Matheo, Nathalie en het oudere echtpaar 
Bijbelschoolstudenten  en hun activiteiten  
Mijn gezondheid: u weet dat ik al jaren rugklachten heb!  
De laatste weken heb ik weer erg veel last van mijn rug.                

Preekagenda  

 

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

 
   Maart   Februari 

7 10.30 Wëntger (L)  7 10.30 Wëntger (L) 

14 10.30 Gerolstein (D)  14 18.30 Bodegraven 

21 10.30 Wëntger (L)  21 10.30 Wëntger (L) 

28 10.00 Weert   28 10.00 Prüm 
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Van het bestuur 2 

 
Tijdens de aktie is gebleken, dat er bij een aantal mensen toch nog wat 
meer informatie gewenst is dan wij geven met de rondzendbrieven. Zo 
zijn er vragen gesteld als “Moet dat maandelijkse bedrag echt € 4.000,- 
hoog zijn? Als ik dat vergelijk met mijn eigen (gezins) inkomen dan snap 
ik het niet!” 
Wij hebben hier begrip voor en zijn van plan om op de website een pa-
gina te ontwerpen met “Veel gestelde vragen.” Dan kunt U daar wellicht 
alle informatie uithalen, die U maar wilt!  Stelt U Uw vragen maar gerust. 
Er zijn geen domme vragen! Wij willen als bestuur van de Stichting De 
Sterke Toren gewoon heel open en eerlijk naar U toe zijn! Daar hebt U 
gewoon recht op! Als U geen internet hebt kunt U altijd een briefje stu-
ren of bellen en dan kopiëren wij de door U gestelde vragen en onze 
antwoorden. 
Om op de vraag over het inkomen in te gaan alvast het volgende. Het 
bedrag van € 4.000,- moet U vergelijken met wat Uw werkgever voor 
Uw arbeidsplaats kwijt is (inclusief Uw inkomen), of wat Uzelf kost als U 
een eigen bedrijf heeft, dus inclusief kantoor en werkplek etc. In Johan’s 
situatie gaat er eerst een bedrag van   € 950,- vanaf aan Sociale voor-
zieningen (ook AOW en Ziekenfonds) en ruim € 450,- aan inkomstenbe-
lasting. Dan is er dus nog € 2.600,- over. Daar gaat de huishuur af, die 
in Luxemburg inderdaad erg hoog is. Met de € 1.000,- die Johan moet 
betalen heeft hij een flink appartement boven een kantoor, waar hij ook 
de diensten en bijbelstudies kan houden en gasten ontvangen. Dan blijft 
er dus nog € 1.600,- over, waar hij gas/ water en licht, verzekeringen, 
afbetaling van schulden, huishoudgeld (ook hoog in Luxemburg), auto 
(benzine en onderhoud), telefoon en internet, medicijnen en huisarts 
etc. moet betalen. En dat er dan nog maar heel weinig over is voor extra 
dingen zult U denken wij wel kunnen begrijpen. 
 

Margriet de Kruijf                                                                                  

Dick Vegter 
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Van de penningmeester 
 

 
UITSLAG AKTIE  “HELP JOHAN DE KREDIETCRISIS DOOR”.  
Afgelopen maanden heeft u massaal gereageerd op onze brandbrief om een extra gift 
over te maken t.b.v Johan Koopman in Luxemburg. Er kwam ongeveer € 6.000,--   
binnen in korte tijd. Verder zijn er nog concrete toezeggingen gedaan voor een gift van 
€ 1.000- en zijn ook nog andere giften te verwachten. Ook is er een renteloze lening 
verstrekt van € 3.000,-, die pas in 2011 hoeft te worden afgelost in 24 termijnen. Dit 
alles bij elkaar opgeteld mogen we ons toch verblijden op een totaal stand van ruim  
€ 10.000,-. En dat was precies wat we nodig hebben! 
Wij als bestuur, maar ook Johan in Luxemburg, heeft dit een geweldige steun in de rug 

gegeven om door te gaan. Heel, heel erg bedankt!! 

 
Hieronder de giftenverantwoording voor November en December 2009. 
 

November 2009 
BijbteV150,-- VteU50,-- JteA10,--BapG150,-- JteA16,-- K35,-- WteA40,-- HteR21,-- vdHteOB25,-- N4,54 
EdL30,-- G10,-- HdLteM50,-- H50,-- dKB 15,-- KvKteR10,- vdWdWteN10,-- DteS30,-- BijbDteO34,--  
BijbDteO25,-- TteG34,03 STGEB12,-- B25,-- EvGN50,-- EvBapGteS150,-- UteH25,-- LteU25,-- VteR100,-
-LteN50,-- MteU10,-- BteN35,--SteW75,-- VteD10,-- LteN100,--OnslokEvKring90,-- KteV20,-- BteA50,-- 
BteN 350,-- KH25,-- SteV100,-- SteS250,--  G10,-- HdLteM50,-- H50,-- dKB 15,-- KvKteR10,-- vdWdW-
teN10,-- H100,-- VteZ35,-- VteV50,-- KteV22,69 KteV40,-- BteM15,-- EvChrGemteU160,-- BteS50,--
EvBaptGteZ194,-- HteV50,-- SteR35,-- SteD10,-- EvBapGemteZ35,-- MteH30,-- WteN12,50 
 

December 2009 
B250,-- B50,-- V100,-- vdLvKteH45,-- BijbteV150,-- VteU50,-- NteA10,-- BaptGem150,-- JteA16,-- K35,-- 
WteA40,-- PteE25,-- D100,-- S50,-- F100,-- R125,-- N4,54 D100,-- J50,-- StgGemvJCteH200,-- M50,-- 
J25,-- A1000,-- V125,-- SteS30,-- H55,-- DteA250,-- TteG34,03 B25,-- EvGemN50,-- StGebEVBeg12,-- 
U100,--dJ500,--UteH25,-- EvBapGemteS150,-- G50,-- EvChrGemteU150,--K50,-- LteU25,-- VteR100,-- 
StEvGemteS50,--KteG100,-- WteA500,-- LteN50,--GteB750,-- H20,-- C50,-- vW200,-- KteV20,-- BteA50,-- 
BteDH25,-- BteN35,-- SteW75,-- MteU10,-- VteD10,-- StBijbDteO34,-- StBijbDteO25,-- VteZ35,-- EvChr-
GemteU525,-- S25,-- B150,-- G10,-- HdLteM50,-- H50,-- dKB 15,-- KvKteR10,- vdWdWteN10,-- JteZ100,-
- WteW75,-- KteV22.69 KteV40,-- BteM15,--HteV50,-- SteR35,-- SteD75,-- MteB200,-- VteZ50,--  
EvBapGteZ100,--  MteH30,-- EvBaptGteZ35,-- BKteO600,-- KteW400,-- 
WteN12,50 N100,-- HteV25,-- EvBaptGteS100,--EvBaptGteS250,-- 
 
Totaal aan giften november en december 2009 
(incl.  extra giften)  €12.991,52 

 
Hartelijk dank voor uw donaties en  

uw betrokkenheid! 

 

Margriet de Kruijf 
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Nieuws uit  

Venray en Venlo 
 

 

Lieve lezers en lezeressen, 

  

Graag willen wij iets vertellen over de ontwikkelingen in de Bijbelge-
meente Venray en Venlo, gekoppeld aan de ontwikkelingen in ons  ei-
gen leven. Om met het laatste te beginnen; met ons gaat het goed. We 
zitten in de stormachtige fase van ouders met opgroeiende tieners, 
waarbij we ons af en toe moeten afvragen: wie voedt wie eigenlijk op? 
Jetty blijft ook onveranderd genieten van haar werk met demente be-
jaarden in een verzorgingstehuis. Daarnaast heeft ze een aantal contac-
ten binnen de Bijbelgemeente Venray die zij regelmatig bezoekt. Zus-
ters, die dat bijzonder op prijs stellen. 

  

Wat betreft de bediening die ik mag hebben in de beide bijbelgemeen-
ten heb ik in het afgelopen half jaar moeilijke momenten gekend wat be-
treft de druk die het dienen van twee gemeenten geeft. Door de Bijbel-
gemeente Venlo was ik in 2008 gevraagd om een tijdelijk voorganger-
schap op te nemen, totdat er nieuwe leiders zouden opstaan of van el-
ders zouden komen. Dit was en is mijn hoofdtaak in deze gemeente. In 
het eerste jaar had ik daar onvoldoende aandacht aan geschonken, 
maar in dit tweede seizoen is dit nu voor mij en de gemeente toppriori-
teit. Ik heb een plan geschreven voor het vormen van leiders dat - en 
dat is mijn gebed - mag leiden tot het aanstellen van oudsten en diake-
nen medio 2011. Tot zo lang zal ik verbonden blijven als interimvoorgan-
ger in Venlo. Daarmee is ook wat druk van de ketel genomen. Intussen 
gaat het gemeenteleven in de Bijbelgemeente Venray ook door. Er zijn 
in het afgelopen jaar enkele nieuwe mensen gekomen en een RK echt-
paar zoekt een nieuwe kerk/gemeente omdat zij zich niet meer thuis-
voelen in de sfeer van de RKkerk. Wij bidden dat zij hun geestelijk thuis 
zullen vinden. 
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Als Bijbelgemeente Venray zullen wij in de komende tijd ons sterker 
gaan bezighouden met het thema 'gemeentezorg'; als thema dat alle 
activiteiten van huiskringen, vergaderingen, jeugdwerk etc... zou moe-
ten gaan beïnvloeden. Wij laten ons daarbij sterk inspireren door het 
boek: het kloppend hart voor de gemeente, van Bart Broekman. Dit be-
tekent dat wij iedereen in de gemeente willen brengen tot een diep be-
sef van zorg voor elkaar, omdat wij met elkaar plaatselijk dat ene Li-
chaam mogen zijn dat onder ons 'Hoofd' Christus wil functioneren. Niet 
iedereen in de gemeente is doordrongen van deze visie waarop ons ge-
meentebeleid wordt afgestemd. Het betekent dat wij ook mogen ver-
wachten dat het één en ander ook wat weerstand zal oproepen. Wij ge-
loven echter in een diepe verbondenheid van leden onderling als kracht 
voor een levende gemeenschap. Daar willen wij ook in 2010 ons sterk 
voor inzetten in de kracht van God zelf. 

 Jetty en ik zijn daarnaast nog een paar keer per jaar een weekend weg 
voor wat nu heet 'APK voor je relatie'. FamilyLife van Agape is gestopt 
met het aanbieden van een weekendconferentie aan kerken en ge-
meenten. APK voor je relatie heeft dat overgenomen. Drie a vier keer 
per jaar mogen wij samen met Hans en Adeline Waagmeester twee da-
gen onderwijs geven over het huwelijk als Gods plan! Wij genieten 
steeds weer als er in de relaties die soms wat vastgelopen zijn, weer 
wat 'olie' komt. In het voorjaar werken we weer mee aan twee weeken-
den. 

 Zo hebben we een druk bestaan, waar wij echt moeten plannen om vol-
doende tijd te kunnen besteden aan elkaar, ons gezin, familie en vrien-
den. Maar boven alles uit tijd voor de Heer die zo graag in het centrum 
van ons bestaan wil staan. Want slechts in Hem hebben wij zekerheid, 
richting, kracht en wijsheid dat van invloed is op alle andere terreinen 
van ons leven. Wij willen u graag groeten in verbondenheid met onze 
Here Jezus Christus, 
 

Ronald en Jetty Lammers. 
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Cadeautje nodig ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Te bestellen bij www.everread.nl 

In liefde geloven I - In Liefde verenigd 

Prachtige gedichten over de relatie tot God binnen de verhouding man-vrouw en 
over de liefde van God voor Zijn kinderen. Deze bundel vormt samen met In 

Liefde geloveneen  II een tweeluik.                                                Prijs: €4,50 

In liefde geloven II - In Liefde en waarheid 

De dichter verwoordt op schitterende wijze de betekenis van een aantal heils-
waarheden in het persoonlijk leven.  
Deze bundel vormt samen met In Liefde Geloven I een tweeluik.                                                                                  

Prijs: €4,50 

Heimwee naar morgen 

Een prachtig uitgevoerde, full-colour gedichtenbundel, die 
door de mooie foto's en opmaak tegelijk een schitterend kijk-
boek is.  De gedichten zijn verdeeld in drie hoofd-delen: 
'Heimwee naar onschuld'; 'Heimwee naar later' en 'Heimwee 

naar liefde'.                     Prijs: €14,95 
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 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 tot koffiedrinken 
www.hetvergetenland.nl  

 

 

 

 



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

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 


