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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
“Hè, het is geloof ik nog nooit zo goed gegaan met mij en met de
Stichting De Sterke Toren”! Zo maar een blijde hartekreet van onze
broeder Johan ten huize Vegter, 2 weken geleden! En hij is dankbaar, zeer dankbaar. Zijn financiën zijn weer op orde, zijn gezondheid (met name zijn rug) eveneens, er gebeuren bijzondere dingen
in Luxemburg, de vriendendagen lopen geweldig, zijn vele vrienden
verwennen hem en er komt wellicht een echtpaar hem helpen in
Luxemburg! De Here werkt zichtbaar! We mogen dus echt blij en
dankbaar zijn! Maar ook waakzaam, want Gods tegenstander vindt
dit helemaal niet leuk en er is dus een muur van gebed rond het
werk in Luxemburg nodig! Bidt U mee?
Een wat uitgebreide rondzendbrief deze maal. Er is best veel te
vertellen en te verantwoorden, ondanks de vakantieperiode, waarin
de meeste zaken stil liggen. We hopen, dat U allen een goede vakantie hebt genoten en gezond, uitgerust en heelhuids bent teruggekomen als U weg bent geweest! Nu begint het nieuwe seizoen
weer. Ook voor de Stichting De Sterke Toren.
De volgende vriendendag is op 26 september in Bodegraven. De
daaropvolgende is op 31 oktober in Nunspeet bij de huisgemeente
van de fam. Van der Wel. Elders in dit blad leest U meer over beide
dagen.
Ik wens U veel leesplezier en dankbaarheid, blijdschap en vrede
van God Onze Vader en Jezus Christus Zijn Zoon, door de kracht
van de Heilige Geest!
In Christus verbonden,
Met vriendelijke groeten,
Dick Vegter, voorzitter.
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BOUWSTENEN
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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Vakantietijd in Luxemburg tot half september:
Het is een beetje een kwakkeltijd, je weet niet wat je verwachten kunt in deze tijd. Vandaar dat er voor nu weinig nieuws is.
Aan de andere kant zijn er toch wel een aantal dingen door de
Here in gang gezet, die mij verheugen en waar ik U graag over
vertel.
Vriendendagen:
Zoals U weet organiseert de Stichting De Sterke Toren een
aantal vriendendagen. U leest daar verder over in deze rondzendbrief. Maar spontaan werd ook door de Vergadering van
Gelovigen van Anna Paulowna en de Vergadering van Gelovigen van Alkmaar op resp. 8 en 9 augustus een avond belegd.
Zo maar, zonder dat wij ook maar iets hoefden te organiseren.
We hoefden er alleen maar heen te gaan. Groot is de Heer!
De uitnodigingen waren al heel bijzonder, maar de avonden
zelf waren overweldigend en goed bezocht. We konden een
DVD vertonen over mijn werk (DVD 25 jaar zendeling) en vertellen over mijn werk in Luxemburg. En tot slot een hele fijne
Bidstond. We zijn er erg dankbaar voor. Er was veel belangstelling voor het bedrijven van zending in Luxemburg!
Op 26 september 2010 is er ´s middags een vriendenbijeenkomst in Bodegraven en 31 oktober in Nunspeet. Ik hoop velen
van u te ontmoeten. Zie verder in deze brief.

Echtpaar als medewerkers?:
In de vakantie werd ik een paar weken geleden opgebeld door een
echtpaar van even onder de 50 jaar. De man heeft ca. 14 jaar in zijn
jeugd in Luxemburg gewoond en kent de talen en gebruiken van dit land
als geen ander. Hij is later in Nederland tot geloof gekomen en loopt al
geruime tijd met de gedachte rond om terug te komen naar Luxemburg,
om mee te helpen om hier het Evangelie door te geven. Zijn vrouw heeft
de gave om kinderwerk te doen en kan goed gitaar spelen.
Tijdens een etentje waar zij mij voor uitnodigden, hebben we het de mogelijkheden doorgesproken. Dit is net wat ik zoek en waar we al zo lang
voor gebeden hebben! Als aanvulling op mijn werk en mijn mogelijkheden. Er staat nog niets vast, ze hebben ook nog geen beslissing genomen, maar denken spreken en bidden er voor, wat Gods bedoeling met
hun leven is. Dat dit ook voor ons een gebedsonderwerp is lijkt mij zonneklaar!
Opdraagdienst:
Op 25 september zullen we Matteo, de zoon van Eric & Nathalie opdragen. Het zal een besloten familiedienst zijn, omdat de familie- en kennissenkring vrij groot is en grotendeels Frans georiënteerd! Gelukkig
krijg ik hulp van een collega, die in het Frans de prediking zal verzorgen. Het overige deel zal vertaald worden en er zal een gospel zanger
aan meewerken. Een hele bijzondere evangelisatiemogelijkheid, omdat
het merendeel de Here niet kent!
Boekenfeest in Vianden:
In het tweede weekend van september, hebben we de boekenmarkt in
de straten van Vianden. We zien met grote interesse ernaar uit wat de
HEER gaat doen, dat weekend.
Gezondheid Theo:
Theo´s gezondheid is op dit moment stabiel, maar hij is erg kwetsbaar.
Bidt voor heel deze familie voor kracht en wijsheid. Hij is ongeneeslijk
ziek zoals U weet en wil zich niet (meer) laten behandelen.
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Website:
De vertaling nadert zijn einde de website zal dan in drie talen (Frans,
Duits, Nederlands) te lezen zijn. De tekst is dus nagenoeg gereed. Wel
zijn we nog bezig om een zo eenvoudig mogelijk programma er in te
verwerken zodat ik er zelf mee werken kan om niet van anderen afhankelijk te zijn om de website up to date te houden. We hopen dat hij in
de maand september online komt. Ik zie er naar uit want dan kunnen we
ook een start maken met het bekend te maken dat we met de Alpha
Cursus gaan beginnen.
Bidt u mee voor al deze punten? Daar ben ik U erg dankbaar voor, want
als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de arbeiders!
In 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
11-09 Boekenfeest Vianden

03-10 10.30 Wincrange (L)

12-09 Boekenfeest Vianden

10-10 10.30 Gerolstein (D)

19-09 10.30 Wincrange (L)

17-10 10.30 Wincrange (L)

26-09 10.00 Oudewater

24-10 10.00 Valkenburg

26-09 14.00 Vriendendag
Bodegraven

31-10 10.30 Wincrange
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Van de penningmeester
Hieronder vind u de verantwoording van de giften van de afgelopen zomermaanden. De maand mei laat een duidelijke uitschieter zien. Deze
is veroorzaakt door het ontvangen legaat.
Wel vindt u in het overzicht alleen de giften die zijn binnengekomen bij
de Stichting. Velen hebben Johan ook persoonlijk, tijdens de vriendendagen iets doen toekomen. Deze vindt u wel weer terug in de tabel hieronder, waar de totale maandelijks inkomsten van Johan en zijn uitgaven
in zijn verwerkt. De structurele bijdragen lijken wat af te nemen. We hopen voor komende maanden weer een aantrekken van de giftenstroom.
Dit is echt noodzakelijk om Johan in de dagelijkse dingen te kunnen ondersteunen.
Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen,
Margriet de Kruijf
Mei 2010
VteU50,-- BijbV150,-- dNteA10,-- BaptGem150,-- JteAadR16,-- K35,-- WteA40,-- BL50,- WdW10,-- K15,-- H50,-- G10,-- H50,-- BapGemS/BenR 716,75 N4,54 DabteO59,-DteA50,-- SteS50,-- TteG34,03 B25,-- EvNeh50,-- UteHG25,-- EvBapteS150,-- LteU25,- VteR100,-- StGebEv12,-- EdL30,-- HdeL210,-- Legaat20.000,-- LteN50,-- BteN35,-SteWbD75,-- VteD10,-- FE50,-- KteV20,-- BteAadR50,-- SB25,-- VteZ35,-- KteV62,69
BteM15,-- CteW100,-- BKteO50,-- HteV50,-- SteR35,-- EvChrGemteU160,-- EvChrGemteU325,-- EvBGemteZ35,-- MteH30,-- BteW25,-- NteB100,-- WteN12,50
Totaal €23527,51
Juni 2010
WdW10,-- K15,-- H50,-- G10,-- H50,-- BijbV150,-- VteU50,-- dNJteA10,--BaptGem150,- JAadR16,-- K35,-- WteA40,--VS50,-- LteZ50,-- DteY30,-- BL50,-- S25,-- DabteO59,-N4,54 HN25,-- DteA50,-- B25,-- EvNeh50,-- UteHG25,-- SteS50,--TteG34,03 EvBaptteS150,-- StGebEv12,-- LteU25,-- VteR100,-- LteN50,-- VteD10,-- BteN35,-- SteWbD75,
-- GteB1000,--KteV20,--BteAadR50,-- VteZ35,--SB25,-- BL50,-- B250,-S25,-- BteM15,-- KteV 62,69 BKteO50,-- HteV50,-- SteR 35,-- EvBGemteZ35,-- BteW25,-- NteH30,-- EvChrGemteU275,-- WteN12,50
Totaal €3615,76
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Juli 2010:
VteU50,-- WteA40,-- BaptGem150,-- K35,-- dNteA10,-- JteAadR16,-- BijbV150,-BogFonds220,-- N4,54 DteA50,--HN25,-- EdeL30,-- TteG34,03 SteS50,-- B25,-- EvNeh50,-- UteHG25,-- EvBaptGteS150,-- VteR100,-- SteH25,--LteU25,-- GebEvBeg12,-SB25,-- WdW10,-- K15,-- H50,-- G10,-- H50,-- LteN50,-- MteB400,-- BteN35,-- SteWbD75,-- VdeD10,-- KteV20,-- BteAadR50,-- VteZ35,-- WdW10,-- K15,-- H50,-- G10,-H50,-- BteM15,-- KteV 62,69 VteNB 5,-- BKteO50,-- EvChrGemteU160,-- HteV50,-SteR35,-- EvBGemteZ35,-- NteH30,-- BteW25,-- WteN12,50
Totaal € 2726,76
Augustus 2010:
BijbV150,-- VteU50,-- NteA10,-- BaptGem150,-- JteAadR16,-- K35,-- WteA40,-DabteO59,-- DabteO220,-- DabteO59,-- BL50,-- DteY10,-- N4,54 S25,-- GteB1000,-LteN50,-- BteN35,-- SteWbD75,-- VteD10,-- R25,-- SB25,-- KteV20,-- BteAadR50,-WdW10,-- K15,-- H50,-- G10,-- H50,-- DteA50,-- SteS 50,-- TteG34,03 B25,-EvNeh50,-- UteHG25,-- EvBaptGteS150,-- LteU25,-- VteR100,-- GebEvBeg12,-BteM15,-- KteV 62,69 BKteO50,-- HteV50,-- SteR35,-- EvBGemteZ35,-- NteH30,-BteW25,-- WteN12,50
Totaal € 3139,76

Maandelijkse inkomsten en uitgaven van Johan Koopman te Luxemburg
Maand

Inkomsten

Januari
Februari
Maart
April
mei
Juni
Juli
Augustus

4408,68
3543,57
6585,00
3299,33
4120,00
4219,60
4545,49
4002,00
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Uitgaven
3875,27
5040,00
4834,10
4270,78
3971,07
5031,71
4503,16
3946,77

Ink.-uitg.
+533,41
-1496,43
+1750,81
-971,45
+148,93
-812,11
+42,33
+53,23

Totaal aan ink.-uitg.
+ 533,41
- 963,02
+787,79
-183,66
- 34,73
-846,84
-804,51
-751,28

Organisatie Vriendendagen
DATA EN TIJDSTIP VAN AANVANG*
Op 27 juni j.l werd de vriendendag in Valkenburg aan de Geul gehouden.
Dat was precies op de dag, dat onze broeder Johan 25 jaar zendeling
was. We kijken daar in dankbaarheid op terug. Op 8 augustus organiseerde de Vergadering van Gelovigen in Anna Paulowna en op 9 augustus de
Vergadering van Gelovigen in Alkmaar spontaan een soortgelijke bijeenkomst. Daarbij werd hetzelfde programma als in Valkenburg aan de Geul
aangehouden. We mogen terugkijken op 3 bijzondere bijeenkomsten. Voor
het komend ½ jaar zijn de volgende vriendendagen gepland. Als U de zendeling Johan Koopman persoonlijk wilt ontmoeten zijn dit heel geschikte
mogelijkheden:
26-09-’10 14.30 u Nederland
West

Evangelische Kring Bodegraven

31-10-’10 14.00 u Nederland
Oost

Fam. v.d. Wel te Nunspeet

27-02-’11 14.30 u Nederland Evangelische Christen Gemeenschap
Noord-West te Uithoorn
Voorjaar 2011

Nederland Noord-Oost ???
Naar een gemeente in Overijsel, Drenthe, Groningen
of Friesland wordt nog gezocht.
Audiovisuele dienstverlening aan kerken, gemeenten
en diverse christelijke organisaties.
Wij zijn ook u graag van dienst

• Websites • Publicaties • Mailing • Geluidstechniek •
Audio-opname op CD • Video-opname op DVD •
Heide 4
6088 PD Roggel
Tel. 0475-495676
E-mail: info@vreugdebode.nl
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Het programma in Bodegraven, adres: Oranjelaan 2; 2411 VT
Het programma in Nunspeet, adres: Nieuw-Amsterdamseweg; 8071 DW

14.00 u
14.30 u
14.40 u
15.10 u
15.40 u
16.00 u
17.00 u

Ontvangst met koffie en thee.
Start bijeenkomst, opening door bestuurslid of lid TfC
Tonen video 25 jaar zendeling Johan Koopman
Korte prediking (20 min. Geldt alleen voor
Bodegraven) van Johan Koopman en toelichting
over toekomstplannen
Beantwoorden van vragen
Gezellig samenzijn met koffie, fris en traktaties
Sluiting.

U zou ons reuze helpen als u zich tevoren even aanmeldt, per briefje,
email of telefoon. Dit i.v.m. o.a. het zetten van koffie en het bestellen
van de traktaties. Alvast dank!

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

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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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

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

