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Inclusief Bouwstenen Johan Koopman 

 In deze gebedsbrief: 

 

Johan 25 jaar gemeentestichter ! 
27 februari Vriendendag Uithoorn 
Laatste oproep !                       
Luxemburg weekend in 2012. 
Nieuwe website !                          
Hoffnungfirjiddereen.lu is online. 
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Gebedsbrief nr.  105 
 

Bevat o.a.: 
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 
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 
 

Het jaar is al weer een paar weken oud! Wat gaat het toch snel  
allemaal. Ik hoop, dat U een goede start hebt gemaakt in 2011. 

In Luxemburg gaat het in ieder geval voortvarend. Er zijn nieuwe con-
tacten. Er komt menskracht beschikbaar om Johan te helpen, zodat hij 
er niet meer alleen voorstaat. Er is een website geopend voor Luxem-
burg (www.hoffnungfirjiddereen.lu), om ook op die moderne wijze het 
evangelie te verspreiden, met een link naar de (geweldig aanspreken-
de) Duitstalige alpha-cursus.  

En last but not least de evangelisatieactie met het Belgische gospelkoor 
van ruim 30 bevlogen zangers. Als de voortekenen niet bedriegen zullen 
daar veel mensen op af komen! Er zijn er in elk geval nu al, die kaarten 
willen reserveren, omdat ze bang zijn dat het uitverkocht zal zijn! Wow! 

Op 27 februari 2011 is de vriendendag in Uithoorn! Voorlopig de laat-
ste!! Dus als U wilt komen, waar U ook in België of Nederland woont, 
dan bent U van harte welkom!! Het programma vindt U in een aparte bij-
lage bij deze rondzendbrief. 

Een spannend jaar dus! Spannend ook wat de financiën betreft. De kre-
dietcrisis zorgt ervoor, dat veel zendingsorganisaties en goede-doelen-
organisaties veel minder giften ontvangen als voorheen. Ook ons gaat 
dat niet voorbij en we maken ons best zorgen als bestuur. Gelukkig heb-
ben we een Heiland, die uitkomst geeft. Dat heeft hij telkens in het ver-
leden bewezen. En dat al 25 jaar lang! Wonderlijk!! Maar toch…..!! Het 
zou verschrikkelijk zijn als we het project in Luxemburg alleen al om fi-
nanciële redenen zouden moeten opgeven. Net nu het echt goed ge-
stalte begint te krijgen. Wilt U a.u.b. met ons meebidden? 

 

In Christus verbonden, 

Dick Vegter, voorzitter. 
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Paulus schrijft: dank voor uw onuitsprekelijke gave! 

Fijn dat u ook dit jaar in 2011 weer bij het zendingswerk in 

Luxemburg betrokken wilt zijn!  Want net als in 2010 hebben 

nog vele Luxemburgers de HEER Jezus  Christus nodig. 

Kerstdienst 

Bij het Kerstfeest waren diverse gasten, maar we hadden er 

meer verwacht. Door ziekte en de sneeuw konden er een aan-

tal niet komen. Maar we waren verrast en blij, dat er toch een 

aantal zich hadden aangemeld.  Samen eten en nadenken 

over: „ Wat betekend Kerst voor u vandaag?“ 

Telefoontje 

Een paar weken geleden kreeg ik een telefoontje van mensen 

die in de Stad Luxemburg naar de gemeente gingen. Alleen is 

dat een Franssprekende gemeente en zij vonden het fijner om 

naar een Duitstalige gemeente te gaan. Zij zijn echter nog niet 

geweest!   Bidt u mee dat ze toch gaan komen? 

Zendingsechtpaar 

We hebben contact met een zendelingsechtpaar in Luxemburg. 

Hij was zendeling in een gemeente in het zuiden van dit land, 

maar die gemeente wil zelfstandig verder! Het echtpaar denkt 

erover om meer noordelijk van de stad Luxemburg te gaan wo-

nen   Bidt u mee, dat ze een plekje gaan vinden? 

 

BOUWSTENEN 

 
 
 
 
 
J 
O 
H 
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M 
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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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Komst Flanders Gospelkoor  

Zaterdag 12 februari heeft dit koor een uitvoering gegeven in Kasteel 

Wiltz. Bij het ter perse gaan van deze rondzendbrief is nog niet bekend 

hoe de avond is verlopen. Ik zal U daar zo spoedig mogelijk over berich-

ten. Mensen reageren in ieder geval zeer positief!  Diverse leden 

(voorlopig al 11, maar er komen er meer) van de vereniging van „Gaart 

an Heem“  hebben al toegezegd te komen en hebben kaarten gereser-

veerd, omdat ze bang zijn dat de zaal uitverkocht zal zijn. Bidt u mee 

voor het slagen van de avond en de vervolggesprekken? 

 

 

Ook in de regionale en landelijke 
pers in  Luxemburg werd aan  

deze uitvoering aandacht besteed ! 
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Website www.hoffnungfirjiddereen.lu  

Een jaar geleden vertelde een bevriende voorganger/ zendeling, dat de 

meeste mensen in Luxemburg een 1e contact leggen via internet. De 

meeste van de nieuwe leden van hun gemeente is via de computer tot 

geloof gekomen. God gebruikt alle dingen!! Dus hebben wij ook een 

website gemaakt. U kunt die rechtstreeks bezoeken, maar ook via een 

link op de website van de sterke toren. (www.desterketoren.nl).  

Echtpaar dat naar Luxemburg wil komen 

Een tijdje geleden schreef ik u over een echtpaar, dat naar Luxemburg 

wil komen. De man heeft in zijn kinder/tiener jaren met zijn ouders hier 

gewoond. Het verlangen is bij beiden zeer groot om te verhuizen om mij 

in onze gemeente te gaan helpen. Maar zij hebben nog vele hobbels te 

nemen (zoals de verkoop van hun huis) voordat ze deze stap kunnen 

zetten. Bidt u mee? 

Theo & Dora 
Zo het zich laat aanzien blijft de gezondheid van Theo stabiel! Elke 
veertien dagen hebben we samen met zijn vrouw Dora Bijbelstudie. Bidt 
u mee dat de Heer tot Zijn doel  komt met de ziekte van Theo, Hij alleen 
weet wat het beste voor ons is.  
 

Brigitte 
Dit is een zuster die in 2009 tot geloof is gekomen, en zij heeft om de 
veertien dagen bijbelstudie. Alleen naar de dienst komen is nog een te 
grote stap!  Bidt u mee dat ze die stap zal gaan zetten. Verder heeft ze 
vragen gesteld over dopen. Daar ben ik erg dankbaar voor. 
 

Nathalie, Eric en Matteo 
Matteo: is degene die afgelopen jaar opgedragen is aan de HEER, deze 
kleine jongen is veel ziek, in anderhalf jaar heeft hij al verschillende kin-
derziektes gehad.  Dat is ook voor de ouders een extra zorg.  Blijf ook 
bidden voor Eric, hij kent de Heer nog niet, bidt dat hij die stap zal gaan 
zetten!  Bidt ook voor de ouders van Nathalie. Sinds de opdracht van 
Matteo zoeken ze meer contact. 
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Preekagenda  

 

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

    
 Maart  2011  April  2011 

06 10.30 Wincrange (L)  03 10.30 Wincrange (L) 

13 10.00 Valkenburg (Lb)  10 10.00 Venray 

20 10.30 Wincrange (L)  17 10.30 Wincrange (L) 

27 10.00 Geleen  24 10.00 Valkenburg (Lb) 

Een echtpaar 
Verder heb ik contact met een echtpaar uit Wilwerdange, zij belden op, 
en zoeken het gesprek over het Evangelie. Bidt u mee voor deze men-
sen, die met veel vragen zitten. 
 

Andere pastorale contacten 
Verder heb ik nog gesprekken met een  ex-drugsverslaafde. Bidt dat hij 
de kracht vindt, zodat hij ook vrij blijft!     
Tenslotte heb ik de laatste tijd ook andere pastorale contacten. Bidt u 
mee dat de HEER deze mensen uit het dal zal halen. 
 

Mijn gezondheid 
Het afgelopen jaar was best moeilijk als het gaat om mijn rugklachten. 
Gelukkig gaan het nu een stuk beter!  Mede doordat ik een ander bed 
en een andere stoel gekregen heb vanuit de vriendenkring. Zo zorgt de 
HEER voor me. 
 
In HEM verbonden, 

Johan KOOPMAN 
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Van de penningmeester 
 
 

Hierbij treft U de overzichten van december en januari aan. In 2010 zijn 
ook giften voor Ronald Lammers binnengekomen. Zo ook in december 
(€ 1.000,-). Deze worden uiteraard doorgesluisd naar Ronald, ook al is 
hij formeel niet meer verbonden met de Stichting De Sterke Toren. Het 
inkomen van de stichting ten behoeve van het onderhoud van Johan 
Koopman en de administratieve kosten van de  stichting (porto, rond-
zendbrief, Kamer van Koophandel etc.) wordt daardoor wel enigszins 
vertekend. Niet alle inkomsten zijn derhalve voor het werk in Luxem-
burg. 
 
 

December 2010 
S 25,-- WdW 10,-- K 15,-- H 50,-- G 10,-- H 50,-- JteAadR 16,-- K 35,-- WteA 40,-- Bijb-
V150,-- VteU50,--   dNJteA10,-- BaptGem150,-- DteY 10,-- N4,54 VS 50,-- DteA 50,-- 
HN 25,-- SteS50,-- TteG34,03 B 25,-- EvNeh50,-- UteHG25,-- EvBaptteS150,-- StGe-
bEv12,-- LteU25,-- VteR100,--  K 50,-- LteN50,-- V 35,-- HvdGteB 1000,-- VteD10,-- S 
25,-- StEVGemteS 50,-- BteN35,-- SteWbD75,-- KteV20,-- BteAadR50,-- H20,-- dBCteP 
100,-- SB 25,-- vK 700,-- FE 50,--  WdW 10,-- K 15,-- H 50,-- G 10,-- H 50,-- BteM 15,-- 
KteV 62,69 BteS50,--  BKteO 50,--  BapKalebteR 100,-- SteR 35,-- HteV 50,-- 
dJtesG 50,-- MteH 30,-- EvBaptteZ 35,-- vBteW 25,-- vdWteN 100,--  
vdWteN 12,50  EvChrGemteU 1455,--  EvChrGemteU 140,--   
Totaal december 2010 € 5861,76 
 
Januari 2011 
BijbV150,-- VteU50,--  dNJteA10,-- BaptGem150,-- JteAadR 16,- 
- K 35,-- SteWbD75,-- VteD10,-- VteV 20,-- BteAadR25,-- WdW  
10,-- K 15,-- H 50,-- G 10,-- H 50,-- SB 25,-- V 35,-- deBteA 150,-- 
UteHG25,-- BaptGemVteS 150,--  V 35,-- SBteH 25,-- LtU 25,-- VteR100,--   EdeL 30,-- 
LteN50,-- EvBaptGem 35,-- BKteN 35,-- WteA 40,--BteM 15,-- BogFonds 280,-- N4,54 
DOteA 50,-- S15,-- HN 25,-- SteS 50,-- TteG34,03 B 25,-- EvNeh50,-- KteV40,-- Bte-
S50,-- VAteNB 5,-- HteE 5,-- BKteO 50,-- EvChrGemteU 160,-- SteR35,-- HteV 50,-- 
MteH 30,--  vBteW30,-- vdWteN 15,--  
Totaal januari 2011 € 2454,57 
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Allen weer heel hartelijk bedankt voor Uw giften.  
Uw trouw is bewonderenswaardig en ook erg nodig zoals u kunt zien in 
de onderstaande tabel ! 
 

Margriet de Kruijf,  

penningmeester 

 

Johan’s situatie is in 2010 dus  € 9.125,53 achteruit gegaan!  
Tijd om er wat aan te doen met ons allen ? 

 

Maandelijkse inkomsten en uitgaven van Johan Koopman te Luxemburg 
 

Maand Inkomsten Uitgaven Ink.-uitg. 
verschil 

Totaal 
verschil 

Opmerkingen 

           

jan. 4408,68 3875,27 + 533,41 + 533,41  

feb. 3543,57 5040,00 -1496,43 -  963,02  

maart 6585,00 4834,10 +1750,81 +787,79  

april 3299,33 4270,78 - 971,45  - 183,66  

mei 4120,00 3971,07 +148,93 -  34,73  

juni 4219,60 5031,71 - 812,11 - 846,84  

juli 4545,49 4503,16 + 42,33 - 804,51  

aug. 4002,00 3946,77 + 53,23 - 751,28  

sept. 4278,00 4625,44 - 347,44 - 1098,72 excl. Afsleep-kosten en 
deel antwoordapparaat 

okt. 3700,00 3997,63 - 297,63 - 1396,35 excl. Huurauto en deel  
rekening oude auto 

nov. 3748,00 4747,56 - 999,56 - 2395,91  

   - 6950,00 - 9345,91 aanschaf auto 

Dec. 4035,00 3814,62 +220,38 - 9125,53  
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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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Luxemburg Weekend  
 
Laatste oproep! 
Er zijn plannen om in het late voorjaar 2012 een “Luxemburg weekend” 
te organiseren. We denken bijvoorbeeld aan een periode van vrijdag-
avond tot zondag-namiddag, met 3 a 4 bijeenkomsten met een bekende 
spreker en een aansprekend onderwerp. 
We hebben al eerder opgeroepen om aan te geven of daar behoefte 
aan bestaat binnen de vriendenkring en willen dat nu graag herhalen. 
Het is een forse organisatie om het te regelen, maar we willen dat graag 
doen als er voldoende interesse bestaat. Er ie op dit moment, buiten het 
bestuur en de Thuisfrontcommissie om, nog maar 1 melding binnen! 
Wel een hele fijne enthousiaste! 
Wilt U svp. (vrijblijvend) doorgeven of U mogelijk interesse hebt? Dat 
kan telefonisch, per mail, schriftelijk, mondeling, enfin op elke mogelijke 
wijze! Laat wat van U horen! 



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

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 

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  


