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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
t.n.v. Koopman Johannes
o.v. v. Johan Sterke Toren
L-9780 Wëntger (Wincrange)
Telefoon JK: 00352-26957478
Testamentische beschikking
“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, 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.

Van het bestuur
Fijn om U weer op de hoogte te mogen stellen van het werk voor de
Heer in Noord-Luxemburg. Uw betrokkenheid doet ons goed en we
merken, dat de rondzendbrief goed gelezen wordt! Dat maakt onze
inzet voor onze broeder Johan mede tot een grote vreugde. Er is weer
hard gewerkt in Luxemburg. Leest U het stukje van Johan maar eens!
Onder barre omstandigheden, zowel qua weer als financieel gezien. Uw
geweldige giftenstroom in december, die ook in januari nog even doorzette heeft ervoor gezorgd, dat we een deel van de schulden hebben
kunnen aflossen. Maar daarnaast is er nog steeds een structureel tekort
van € 500,- in de maand. (Dat is € 6000,- per jaar!). We zullen dus iets
extra’s moeten doen anders zitten we eind 2010 weer diep in het rood.
Als de huidige gevers maandelijks 10% meer zouden willen en kunnen
geven en/of we de vriendenkring met 10% kunnen uitbreiden zijn we
waar we willen komen! De Thuisfrontcommissie gaat daarmee op korte
termijn aan de slag! Maar op dit moment heeft Johan zelfs geen geld
voor een winterjas, noch voor het betalen van een noodzakelijk aantal
keren een behandeling bij de chiropracter voor zijn rug! Dus loopt hij
maar zonder jas en met rugpijn !
Vanaf nu tot april 2011 organiseren wij 4 á 5 vriendendagen in ZuidNoord-West-en Oost-Nederland en een weekend in Luxemburg. Het
accent van de vriendendagen ligt op ontmoeting. Het weekend zal
zowel ontmoeting als studie inhouden. Johan kent de meesten van U en
omgekeerd, maar de bestuursleden willen ook graag kennismaken met
de vrienden. Johan’s vrienden zijn onze vrienden! Op pagina 9 vind u
hier meer informatie over.
In Juni zullen Johan en ondergetekende een lang gesprek hebben met
Matthias Schilp, een zendeling, die in St-Vith een opvolger heeft gevonden en binnenkort in Clervaux, op 9km afstand van Johan gemeentestichtend werk gaat doen. We gaan dan spreken over vergaande samenwerking met zelfs de eventuele mogelijkheid tot samensmelting ter
zijner tijd! Een geweldige ontwikkeling en een verhoring van onze
gebeden, omdat Johan (eindelijk) “sparringpartners” krijgt in de directe
omgeving waar hij al 10 jaar in zijn “uppie” aan het werk is!
Dick Vegter, voorzitter.
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BOUWSTENEN
Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht
lijdt. Rom. 8:22-26
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Bijbelschoolstudenten:
Veertien dagen lang zijn Bijbelschoolstudenten bezig geweest
met folders verspreiden. En dat in het barre weer met 50 cm
sneeuw! Respekt! Er is nog maar één antwoordkaartje binnen
gekomen. Ik heb daar twee boekjes bezorgd. Het is Sonja van
28 jaar. Dan zijn er thema avonden geweest waar één man
geweest is. Bid mee dat er nog meer antwoordkaarten komen.
Van links naar rechts: Jordana & Tim
SCHÖLER het echtpaar in de groep; dan
de derde van links Benjamin RAPOLD de
man uit Zwitserland; en de vierde van links
is Soren RIPPEL.
3 foto’s waar de noeste arbeiders bezig zijn met uitnodigingen en
flyers in de brievenbus te stoppen.

Links ook een foto met Siegfried
SKUBSKI mijn collega, de tweede van
links. Deze broeder helpt altijd met
materiaal, flyers en boeken,
belangenloos. Als hij er met zijn
vereniging niet zou zijn, dan zou ik niet
veel kunnen doen vanwege de kosten.

Zelfs hebben ze geprobeerd me te bevrijden, want mijn auto zat vast in
de sneeuw achter mijn huis. Om daar weg te komen moest de
huisbaas komen met zijn sneeuwschuiver om het pad vrij te maken. En
samen met mijn buurjongen, hebben we de auto uit de sneeuw kunnen
krijgen. Ik had ook weer problemen met mijn rug, waardoor ik mede
door dat weer, niet veel kon doen. Maar gelukkig weerhield hun dat niet
om heel veel te doen.
Luistertelefoon:
Zoals u weet hebben we een luistertelefoon, waar men ca. 3 minuten,
aan de hand van een thema, een Woord van God kan horen. Daarop
heeft een oudere vrouw gereageerd. Met haar heb ik een goed en kort
gesprek gehad. Ik heb haar een Nieuw Testament kunnen geven. Deze
vrouw heet Demy. Zij komt uit Zuid-Limburg en woont sinds 1953 in
Luxemburg. Haar man is een Luxemburger. Bid dat ik haar, met haar
man, nog eens zal ontmoeten.
Moeder van Brigitte:
10 maart is de moeder van Brigitte, lid van onze gemeente, overleden.
We weten niet of zij de HEER kende, wel heeft Brigitte haar meerdere
keren van de HEER vertelt. Bid voor Brigitte, opdat ze kracht en troost
ontvangt.
Theo van Dora:
Theo is ernstig ziek, hij blijkt al-amyloidose, een speciale vorm van
Leukemie, te hebben! Bid voor Theo, maar ook voor Dora, hun dochter
en zoon. Hij zal naar Heidelberg moeten, naar het ziekenhuis om te
worden behandeld. Omdat het in een vergevorderd stadium is denkt hij
er echter over om geen behandelingen te ondergaan. Want de nieren
(en het hart) zijn al aangetast en hij zal al aan de nierdialyse moeten.
Hoe het verder zal gaan weten we niet.
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Website:
We zijn begonnen, op aanraden van mijn Collega, die in de
werkbespreking voorstelde om een Luxemburgse website op te zetten
voor onze gemeente in het noorden van Luxemburg! Zijn ervaring is in
het zuiden, dat de meeste reakties komen door middel van een website.
We beginnen om deze website optezetten in het duits, daarna zal later
Frans, Luxemburgs en Nederlands worden toegevoegd, zodat u ook op
de hoogte kunt blijven van de aktiviteiten, die er plaats vinden.
Gebedspunten:
Theo, maar ook Dora en hun dochter en zoon.
Brigitte, troost bij het verlies van haar moeder.
De mensen die een folder in de brievenbus gekregen hebben.
Mensen die, via de Luistertelefoon, boeken bestellen.
Voor de vrouw, die we een Nieuw Testament hebben gegeven.
Voor de opbouw van de Luxemburgse website.
Mogelijke start in september/oktober van de alpha cursus.

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

4

10.00 Geleen (Pasen)

2

10.30

Wëntger (L)

5

10.30 Wëntger (L)

9

10.00

Gerolstein (D)

11

10.00 Venray

16

10.30

Wëntger (L)

18

10.00 Wëntger (L)

23

25

10.00 Valkenburg (Lb.)

30

Pinksteren
10.30

Wëntger (L)

Van de penningmeester
De maanden januari en februari zijn voor iedereen dure maanden. Dat dan dit mooie
bedrag is binnengekomen voor Johan’s levensonderhoud en werk in Luxemburg is dan
ook hartverwarmend.
Maar ook voor Johan waren het dure maanden. Dat betekent, dat het tekort weer oploopt. Vanaf deze rondzendbrief zullen we verantwoording afleggen niet alleen van Uw
aparte giften, maar ook van het totaal aan inkomsten en uitgaven, in Luxemburg.
EdeL30,-- VteU50,-- BijbV150,-- deNteA10,-- BaptGem150,-- JteAadR16,-- K35,-- WteA40,-- K35,-BogFonds245,-- NGW5,-- LdV20,--KteN4,54 DabarteO25,-- DabarteO34,-- Bapgem300,-- vdHN25,-DteA50,-- B 25,-- EvNehemia50,-- SteS50,-- TteG34,03 UteHG25,-- EvBaptteS150,--SteH25,-LteU25,-- VteR100,-- GebEvBeg12,-- LteN50,-- StgGemteH1000,-- S25,-- BteN35,-- SteWbD75,-- VteD10,-- KteV20,-- BteAadR50,-- VteZ35,--SB25,-- WdW10,-- K15,-- H50,-- G10,-- H50,-- SteA25,-- KteV40,-- KteV22,69 BteM15,-- EvChrGemteU160,-- VteNB5,-- EvChrGemteU1703,90 HteV50,-SteR35,-- EvBapGemteZ35,-- MteH30,-- BteW25,-- WteN12,50 BteM15,-- KteV40,-- KteV22,69 HteV50,-- SteR35,-- EvBaptGemteZ35,-- MteH30,-- BijbV150,-- VteU50,-- NteA10,-- BaptGem150,-- JteAadR16,-- K35,--WteA40,-- DteY10,-- BL50,-- DabarteO25,-- DabarteO34,--TteN4,54 vdHN25,-DteA50,-- B25,--EvNehemia50,-- SteS50,--TteG34,03 EvBaptteS150,-- UteHG25,-- LteU25,-VteR100,-- GebEvBeg12,-- LteN50,-- VteD10,--BteN35,--SteWbD75,

maand

inkomsten

uitgaven

Ink-uitg.

Januari
Februari

4408,68
3543,57

3875,27
5040,00

+ 533,41
- 1496,43

Maart

3585,00

4834,10

- 1249,19

Totaal aan
ink.-uitg

opmerkingen

+ 533,41
- 963,02 Naheffing
sociale dienst
- 2.212,21 Grote beurt
auto, kosten
boekhouder

Totaal aan giften januari en februari 2010 € 6857.92
Hartelijk dank voor Uw gift!
Margriet de Kruijf
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Audio-Visuele dienstverlening
Audiovisuele dienstverlening
aan kerken, gemeenten en
diverse christelijke organisaties.
Wij zijn ook u graag van dienst
• Webdesign • Publicaties • Mailing • Geluidstechniek •
• Audio-opname op CD • Video-opname op DVD •
Heide 4
6088 PD Roggel
Tel. 0475-495676
E-mail: info@vreugdebode.nl

RetroService
Wij verzorgen:
Theater, toneel en koor registraties op DVD
Archivering en Digitalisering Audio en Video
Videobanden op DVD
Grammofoonplaat en cassettebandjes op CD
Smalfilm en Dia transfer op DVD

Aalsmeerderdijk 351
1436 BH Aalsmeerderbrug
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Tel. 0297-367661
Web : www.dbvideo.nl

Organisatie Vriendendagen
27 juni zal de 1e vriendendag plaatsvinden in Valkenburg aan de Geul;
26 september in Bodegraven of Oudewater; 27 februari 2011 in
Uithoorn; er zijn contacten om in januari tot maart ook in het oosten en
noorden van Nederland een vriendendag te organiseren. In het voorjaar
2011 zullen we een (lang) weekend in Noord-Luxemburg organiseren bij
voldoende belangstelling.
Op 27 juni is Johan 25 jaar zendeling. ’s Morgens zal er een dienst
worden gehouden, waarin 5 minuten iets verteld zal worden over het
werk in Luxemburg. Tussen de middag wordt een eenvoudige lunch verzorgd door de Sterke Toren. ’s Middags is de eigenlijke “vriendendag”.
We beginnen dan om 14.30 uur met een korte inleiding, vervolgens met
een videorapportage over 25 jaar zendelingschap. Daarna een kort
woord van Johan. En vervolgens beantwoorden van vragen. Van 15.30
uur tot 17.00 uur is dan gelegenheid tot (hernieuwde) kennismaking,
gesprek etc. onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank.
Om te kunnen inschatten hoeveel mensen willen komen op één
van de vriendendagen of het weekend in Luxemburg, zou U ons
een groot plezier doen door bijgaand formuliertje op te sturen, cq
te mailen op sterketoren@gmail.com. Alvast dank.

Dick Vegter, voorzitter.
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Cadeautje nodig ?
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 heilswaarheden 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 kijkboek is. De gedichten zijn verdeeld in drie hoofd-delen:
'Heimwee naar onschuld'; 'Heimwee naar later' en 'Heimwee
naar liefde'.
Prijs: €14,95

Te bestellen bij www.everread.nl
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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
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De naam des Heren is een Sterke Toren,
de rechtvaardige ijlt daarheen en is
onaantastbaar. (Spreuken 18:10)

