
Nr. 102 

  De Sterke Toren 
Gemeentestichtend - en vormend werk  in Limburg en Noord Luxemburg  
 

Inclusief Bouwstenen Johan Koopman 

 In deze gebedsbrief: 

 

Vriendendagen in 2010 en 2011 ! 
27 juni, eerste vriendendag ! 
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Gebedsbrief nr.  102 
 

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 
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 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 
 

Zo vlak voor de grote vakantie vinden we het altijd fijn om U nog even op de 
hoogte te stellen van het wel en wee van onze zendeling Johan Koopman. 
Het laatste halve jaar hebben we nog al eens op het “wee” de nadruk gelegd. 
Het deed ons pijn, dat onze broeder het echt moeilijk had deze winter. Last 
van zijn rug en overige gezondheid, last van financiële tekorten, waardoor hij 
niet naar de chiropracter kon en zelfs geen geld had om een winterjas aan te 
schaffen (en dat bij 10 a 20 graden vorst en een halve meter sneeuw!). God 
heeft hem (en ook ons allen) behoorlijk op de proef gesteld. 
Samen met Johan heb ik een maandelijks budgetbeheer opgesteld en we 
zagen het, ondanks Uw trouwe geven, toch maandelijks achteruit lopen. Nog 
2 a 3 maanden en dan hadden we “de stekker uit het project” moeten halen 
of andere oplossingen moeten vinden. Maar wat is ons geloof toch vaak klein, 
want de Here zorgt! Ook deze keer weer en wel op het laatste moment. Er is 
nu een legaat aan de stichting De Sterke Toren overgemaakt, dat ons voor-
lopig weer even lucht geeft! Weet U, zo gaat dat al 25 jaar lang bij Johan.  
Dat is echt heel bijzonder! God voorziet altijd, maar wel vaak op het laatste 
moment! Corrie ten Boom zei eens: “Je koopt of krijgt een treinkaartje altijd 
pas vlak voordat de trein vertrekt! Zo werkt God ook!” Hoe waar is dat ge-
bleken. 

Via de vriendendagen hopen we velen van U te ontmoeten. Ook hopen 
we, dat er geïnteresseerden komen en de vriendenkring zich zal uitbrei-
den. Anders zitten we, voordat we het weten, weer op het niveau van de 
rode cijfers. In deze rondzendbrief ziet U de data van alle nu bekende 
dagen en het programma voor de 27

e
 juni, waarop Johan precies 25 

jaar zendeling is.  
Rest mij U, namens het bestuur en haar adviseurs, een hele fijne 
vakantie toe te wensen. We hopen, dat U lichamelijk en geestelijk volko-
men tot rust zal komen. Als U in de buurt van Luxemburg komt wip dan 
maar rustig even aan bij Johan. Hij zal altijd tijd voor U vrijmaken! 
De volgende rondzendbrief komt uit in september. Als er tussendoor 
nog interessante dingen gebeuren stellen we U daarvan via een apart 
berichtje wel op de hoogte! U mag natuurlijk ook altijd bellen met een 
van de bestuursleden, de adviseurs of met Johan. 
 

God zegene U, 
 

Dick Vegter, voorzitter. 
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Website Asbl. Luxemburg 
Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding van een website 

voor Luxemburg. Veel Luxemburgers worden namelijk bereikt 

via dit medium is de ervaring. Deze website is dan ook 

helemaal gericht op de Luxemburger. De website zal in het 

Duits, Frans en Nederlands worden uitgebracht. In het Engels 

is er al een website van een gemeente in de Stad- Luxemburg.  

In het Nederlands, als “service” voor U, zodat u vanuit 

Nederland mee kunt lezen. Er zal een Link komen vanaf de 

website van de st. De Sterke Toren. We hopen dat de website 

medio september online komt. U hoort er in de komende tijd 

nog meer over. 

Werkdruk: 
De werkdruk in dit land ligt erg hoog! Het is daarom erg moeilijk 

voor de mensen om prioriteiten in hun leven te stellen, met na-

me als het gaat om de Samenkomsten en de Bijbelstudies.  Ik 

merk dat de spanningsboog bij de mensen steeds groter wordt.   

Gezondheidstoestand van Theo 
De gezondheidstoestand is op dit moment stabiel.  Ik heb een 

heel goed gesprek met hem gehad, en hij is de zondag erop 

spontaan in de samenkomst geweest en vond het fijn om er te 

zijn.  

Vriendendagen 
Elders in deze rondzendbrief leest U alles over de vrienden-

dagen. Ik hoop velen van U daar te mogen ontmoeten. 

 

BOUWSTENEN 

 
 
 
 
 
J 
O 
H 
A 
N 
 

K 
O 
O 
P 
M 
A 
N  

 

 

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens 

voor ons, dat God een deur voor ons opene,…….. (Col. 4:2-3a) 
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Brigitte 
Het is al weer even geleden, dat ik u schreef over Brigitte. Het is voor  

haar heel moeilijk om met haar verdriet om te gaan, wat betreft het ver-

lies van haar Moeder, waar ze altijd een nauwe band mee had. Dat 

heeft veel tijd en gebed nodig! 

Marie-Anne   
Dit is een zuster van het eerste uur van de Bijbeltentoonstelling in Wiltz. 

Marie-Anne is veel ziek, rugklachten en hartkloppingen. Ze is al 

verschillende keren in een kuuroord geweest. Maar dat is niet afdoende. 

Daarnaast is ze zeer eenzaam, en haar dochter legt veel druk op haar. 

Omdat ze verder niemand heeft, is die druk nog veel groter. Want met 

haar zoon heeft ze al jaren geen contact meer. Dat maakt het dubbel zo 

moeilijk voor haar. 

Boekenfeest 
Voordat de vakantie periode begint zijn we ook bezig met de voorberei-

ding van deze boekenmarkt in Vianden, samen met Siegfried. Tijdens 

de vakantieperiode doe je niet veel is de ervaring. Daarom moet in feite 

binnenkort alles al geregeld zijn. Het boekenfeest is in het tweede 

weekeinde van september. 

Eifel-overleg 
Met een aantal collega’s uit Duitsland en België zijn we bezig een      

samenwerkingsvorm op te richten voor de hele streek van Noord-

Luxemburg-Eifel-Zuid-Oost-België. Doel is om daar waar het evangelie 

nog niet gebracht wordt samen op te trekken en evangelisatieposten op 

te richten, die mogelijk kunnen uitgroeien tot gemeenten. Een hele inte-

ressante ontwikkeling, waar ik U spoedig meer over hoop te kunnen 

melden. 
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Gebedspunten: 
 

De website, dat die tot zegen mag zijn. 
Werkdruk  van de leden van de gemeente 
Theo, dat hij zijn rust mag vinden in de HEER Jezus, en zijn 
gezondheid. Ook voor zijn vrouw en kinderen.  Bid u mee. 
Brigitte, bid mee voor kracht en steun om het verlies te kunnen 
dragen. 
Bid ook mee voor Marie-Anne voor haar gezondheid, en haar 
kinderen. 
Voorbereiding boekenfeest, dat het tot een zegen mag zijn. 
Luistertelefoon, dat de contacten daarvan ook blijvende contac-
ten mogen worden. 
Regiobijeenkomsten, ter gelegenheid van 25 jaar zendings-
werk. 

 
In HEM verbonden, 

Preekagenda  

 

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

 
 06-06  10.30 Wincrange (Lb)  08-08 10.00 Uithoorn 

13-06 10.00 Geleen  15-08 10.30 Wincrange (L) 

20-06 10.00 Wincrange (L)  22-08 10.00 Prüm 

27-06 10.00 Eupen (B)  29-08 10.30 Wincrange (L) 

04-07 10.00 Wincrange (L)  05-09 10.00 Wincrange (L) 

11-07 10.00 Oudewater  11-09 Boekenfeest Vianden 

11-07 18.30 Bodegraven  12-09 Boekenfeest Vianden 

18-07 10.00 Wincrange (Lb)  19-09 10.30 Wincrange 

25-07 10.00 Valkenburg (Lb)  26-09 10.00 Oudewater 

01-08 10.30 Wincrange (L)  26-09 18.30 Bodegraven 
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Van de penningmeester 
In maart is een zeer trouwe gever uit de vriendenkring van Johan Koop-
man overleden. Enige weken later werden wij op de hoogte gebracht 
door de notaris van  een klein legaat wat deze broeder in zijn testament 
aan de Stichting De Sterke Toren geschonken had ten behoeve van het 
levensonderhoud van Johan Koopman. Een zeer welkome gift. In het 
bestuur hebben we besloten een groot deel te gebruiken voor het aflos-
sen van nog enkele oude schulden, die in de loop der jaren waren ont-
staan bij Johan. Daarnaast zijn er nu ook weer middelen om het evan-
gelisatiewerk in Noord-Luxemburg te financieren. 
 

Na de giftenstroom, die op gang gekomen was, in december/januari is 
het erg belangrijk dat wij een constante geldstroom blijven ontvangen. 
Daarom vind u hieronder de verantwoording van de maanden maart en 
april. Zoals al eerder aangegeven heeft Johan ongeveer € 4000,-- per 
maand nodig om uit de lopende kosten te komen en geen nieuwe schul-
den op te bouwen. Ook verwachten wij extra kosten te moeten maken 
rond de herdenking van Johan’s 25 jarig zendelingschap en de geplan-
de vriendendagen.  
 

Maart: Bapt.Gem 150,-- deNteA10,-- VteU50,--  BijbV150,-- VteZ 35,--BteAadR 50,-- KteV 20,-- S 
25,-- JteAadR16,-- K35,-- WteA40,-- WdW10,-- K15,-- H50,-- G10,--  H50,-- DabarteO25,--  Dabar-
teO34,-- KteN4,54 SteH25,-- E 30,-- B 50,-- BaptGem105,-- DteA 50,-- BteM25,-- EvNehemia50,-- 
SteS50,-- TteG34,03 UteHG25,-- BaptGemteS150,-- EvChrGemteU 86,40 vdHN25,-- LteU25,-- 
VteR100,-- GebEvBeg12,-- LteN50,-- HdeL500,-- BteN 35,-- SteWbD 75,-- VteD 10,-- KteV 20,-- 
BteAadR50,-- VteZ 35,--  EvChrGemteU160,-- BKteO 50,-- HteV 50,-- SteR 35,-- EvBapGemte-
Z35,-- MteH 30,-- BteW 25,-- WteN 12,50 MteB 400,--  Totaal maart 3194,47 
April: VteU50,--  BijbV150,-- deNteA10,-- BaptGem150,-- JteAadR16,-- K35,-- WteA40,-- DteY 15,
-- NGWteH 280,-- SB 25,-- B75,-- WdW10,-- K15,-- H50,-- G10,--  H50,-- KteN4,54 WteW 50,-- 
DteA 50,-- BteM 25,-- EvNehemia50,-- UteHG25,-- SteS 50,-- vdHN25,-- EvBaptteS150,-- UteU 
25,-- SteH 25,-- VteR100,-- GebEvBeg12,-- DabarteO59,-- LteN50,-- VteR100,-- BteN35,-- 
SteWbD 75,-- KteR 50,-- VteD 10,-- KteV 20,-- BteAadR50,-- SB 25,-- VteZ 35,-- vanPteE 5,--  By-
eM 15,-- KteV 40,--  VteNB 5,-- BKteO 50,-- HteV 50,-- SteR 35,--  JteZ 75,-- MteH 30,--  EvBap-
GemteZ35,-- BteW 25,-- WteN 12,50  Totaal april 2459,04 
 

Op pagina 10 volgt het financieel overzicht. 
U allen heel erg bedankt voor uw giften ! 
We hopen u mogelijk op de vriendendagen te ontmoeten. 
 

Margriet de Kruijf 
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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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  Organisatie Vriendendagen 
In de Evangelische Baptisten Gemeente Valkenburg aan de Geul; de 
gemeente, die hij samen met Ronald Lammers stichtte, voordat zij eld-
ers hun roeping vonden.(Johan in Luxemburg en Ronald in Venray), 
vindt op 27 juni de eerste vriendendag plaats. Hier wordt stil gestaan bij 
het feit dat Johan samen met Ronald exact 25 jaar geleden naar Zuid 
Limburg vertrok !       

 

. 

27-06-’10 14.00 u Nederland 
Zuid 

Evangelische Baptistengemeente  
Valkenburg aan de Geul 

08-08-’10 Vergadering van Gelovigen Alkmaar (geen officiële vrien-
dendag, voorstel om zelfde programma aan te houden). 

26-09-’10 14.30 u Nederland 
West 

Evangelische Kring Bodegraven 

31-10-’10 14.00 Nederland 
Oost 

Fam. v.d. Wel te Nunspeet 

27-02-’11 14.30 Nederland 
West 

Evangelische Christen Gemeenschap 
te Uithoorn 

Voorjaar 2011 Nederland Noord ???  

De aanvangstijden kunnen nog veranderen,  
houd u de rondzendbrieven goed in de gaten ! 

Het programma in Valkenburg aan de Geul, Burg. Henssingel 4,  
is als volgt: (zie ook www.ebgvalkenburg.nl) 
      

10.00 u  De zondagse bijeenkomst, in dit geval zonder Johan. 
12.30 u  Broodmaaltijd samen met de gemeente met Johan 
14.00 u  Ontvangst vrienden met koffie en wat erbij 
14.30 u  Start bijeenkomst, opening door bestuurslid 
14.40 u  Tonen video 25 jaar zendeling Johan Koopman 
15.10 u   Korte toelichting Johan over toekomstplannen 
15.20 u  Beantwoorden van vragen 
15.45 u  Gezellig samenzijn met koffie, fris en traktaties  
17.00 u  Sluiting. 

http://www.ebgvalkenburg.nl
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De andere middagen kunnen een vergelijkbaar programma hebben. 
U zou ons reuze helpen als u zich tevoren even aanmeldt,  
per briefje, email of telefoon. Dit ivm o.a het bestellen van de lunch 
en de tractaties. Alvast dank! 
 

Dick Vegter, voorzitter 

 

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 

Financieel overzicht Johan Koopman 

Maand Inkomsten Uitgaven Ink.-uitg. Totaal aan ink.-uitg. 

Januari 4408,68 3875,27 +533,41           +533,41 

Februari 3543,57 5040,00 -1496,43 -963,02 

Maart 3585,00 4834,10 -1249,19 -2212,21 

April 3299,33 4270,78 -971,45 -3183,66 

mei 4120,00 3971,07 +148,93 -3034,73 
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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) 


