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

Inclusief Bouwstenen Johan Koopman 

 In deze gebedsbrief: 

 

Nieuwe website !                          
Hoffnungfirjiddereen.lu is online. 
Minstens 3 nieuwe contacten !!!! 
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Gebedsbrief nr.  106 
 

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 
 

Als u de rest van deze brief leest zult U begrijpen, dat het moeilijk is 
voor mij om nog iets waardevols toe te voegen. Het gaat (naast de 
strijd, die er altijd is als de Here ergens werkt!) in één woord geweldig in 
de bediening van onze broeder Johan Koopman. Mooier en grootser 
dan wij in ons kleingeloof maar konden verwachten!  

De positieve bijdrage van onze broeder in deze brief spreken boekde-
len, maar ook de dankbaarheid van onze penningmeester Margriet over 
Uw trouw! Het is heel wonderlijk allemaal! Toch blijven wij enige zorgen 
hebben over de financiële kant van de zaak. We willen van de rond-
zendbrief geen bedelbrief maken en doen dat ook nu niet! U geeft al zo 
trouw en veel, dat we daar duidelijk Gods gevende Hand in zien! We 
vragen U daarom niet om meer te geven (mag wel natuurlijk!), maar we 
vragen U wel om voor het werk in Luxemburg te bidden en het bekend 
te maken bij  geloofsgenoten, vrienden en kennissen. De vriendenda-
gen waren, naast het contact met velen van U, onder andere bedoeld 
om meer ondersteuners te krijgen en dat is maar in beperkte mate ge-
lukt. Daarnaast zijn er diverse ouderen ontvallen, omdat de Here ze 
thuishaalde! 

Het tekort maandelijks is slechts een paar honderd euro, maar we heb-
ben geen reserves en dat betekent dus maandelijks een oplopende 
schuld! We willen niet bedelen, maar wel onze zorg bij U bekend ma-
ken. 

Het werk, dat zo hoopvol aan het groeien is, moet gewoon doorgaan. 
De Here zij gebeden! 

In Christus verbonden, wens ik U veel leesplezier en bemoediging van 
de Here toe! 

 

In Christus verbonden, 

Dick Vegter, voorzitter. 
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Ineens, na jaren ploeteren en bidden, komen er van alle kanten 

openingen. We zijn de HEER dankbaar, voor wat Hij zo duide-

lijk zichtbaar aan het doen is! 

Gospelgroep 

Alhoewel ik U tussendoor per brief en mail op de hoogte heb 

gesteld van de geweldig positieve avond met het Belgische 

Gospelkoor, wil ik dit hier nog even memoreren. Liefst 80 be-

zoekers, waarvan het merendeel geen persoonlijke relatie met 

de Heer hebben waren aanwezig! Dat is een ongekende op-

komst hier in Noord-Luxemburg. Niet eerder hebben wij zoveel 

mensen weten te trekken. Nou ja „wij?“. De Here heeft ze ge-

zonden. Zij hebben het evangelie heel duidelijk gehoord die 

avond! God zal het uitwerken! 

De kosten waren hoog (ca. € 800,-), maar zijn intussen geheel 

gedekt door giften van de vriendenkring en bijdragen van de 

gemeente hier! Grandioos! God is groot! 

 

Bijbelstudie 

Spontaan heeft Brigitte contact opgenomen met Dora, om in de 

toekomst samen Bijbelstudie te gaan doen. Ze krijgt na ca. 2 

jaar verlangen naar gemeenschap met andere Christenen.  

Dit is wel een bijzonder moment want dit valt samen met een 

plek voor Cindy. Geweldig mooi om mee te maken! 

 

BOUWSTENEN 
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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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Drie nieuwe mensen w 

Een jonge vrouw uit Wiltz,  ze heet Cindy, is een paar maanden geleden 

tot geloof gekomen. Zij moet nu leren wat gelovig zijn betekent en wel in 

een ongelovige familie. Ook haar man en haar kinderen geloven niet. 

Ze moet gaan begrijpen wat gemeente zijn betekent, en het belang 

gaan inzien van Bijbelstudie. Het zou goed zijn als zij samen met ie-

mand persoonlijke Bijbelstudie kan krijgen. 
 

Dan een jong echtpaar Alan en Nathalie. Ook zij zijn een paar maanden 

geleden tot geloof gekomen. Voor hen geldt het zelfde als voor Cindy. 

Met hen doe ik nu echter al elke veertien dagen bijbelstudie bij hen aan 

huis. 

Bidt mee dat men gelovig-zijn inhoud gaat geven. En er verlangen gaat 

ontstaan naar gemeenschap. Dit is alles voor ons, die langer geloven, 

heel normaal maar zij kennen dat helemaal niet vanuit hun (RK) achter-

grond! Zij zullen dat moeten leren kennen. Nu weten ze nog niet wat ze 

missen. 

Diverse nieuwe contacten 

Nog enkele andere mensen willen zich vermoedellijk gaan aansluiten bij 

onze gemeente. 

Nathalie, Eric en Matteo 

Blijf voor hen bidden. Ze gaan samen door een heel zware tijd! Eric kent 

de HEER niet en dat maakt het voor Nathalie niet gemakkelijk! Boven-

dien heeft Eric onlangs een zwaar ongeval met zijn fiets gehad en is op 

zijn hoofd terechtgekomen. Zonder helm had hij het waarschijnlijk niet 

overleefd. Sindsdien is zijn gedrag veranderd (niet in positieve zin) en 

een deel van zijn geheugen is (blijvend?) weg. „Ik heb niet meer dezelf-

de man“ zegt Nathalie! Moeilijk voor haar! Blijf ook bidden voor de fami-

lie van Nathalie. 
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Bestaande contacten 

Theo is zoals U weet ongeneeslijk ziek en tobt met zijn gezondheid! 

Niemand weet op dit moment meer hoe het er voorstaat, want hij gaat 

niet meer naar de dokter. Op dit moment is er geen tijd en gelegenheid 

voor bijbelstudie. 

Het contact, dat zo positief verliep, met de ex-drugsverslaafde staat ook 

een beetje op een laag pitje. Bidt dat het contact zich zal herstellen, met 

weer een opening voor bijbelstudie. 

Zendingsechtparen 

Blijf bidden voor het zendingsechtpaar uit het zuiden van het land 

Luxemburg. Zij willen meer richting Noord-Luxemburg komen werken. 

Bidt dat ze hun plek zullen vinden. 

Met een tweede zendeling, die in Noord Luxemburg net begonnen is, 

samen met zijn vrouw en enkele vrijwilligers, met gemeente-stichtend 

werk is een eerste gesprek geweest samen met de voorzitter van de 

Stichting De Sterke Toren. Er volgt nog een tweede gesprek, dat ik ver-

der met hem zal voeren. In de volgende brief zal ik van deze bijzondere 

ontwikkeling kompleet verslag doen samen met de voorzitter. 

Ondersteunend echtpaar 

Blijft u verder ook bidden voor het echtpaar, dat vanuit Nederland, in 

Luxemburg wil komen wonen om mij te helpen en te ondersteunen in 

het evangelisatie-werk. 

Mijn gezondheid 

Met mijn gezondheid gaat het steeds beter! Door de pijn vanuit mijn rug, 

die uitstraalde naar mijn benen, ging ik ook steeds onzekerder lopen. 

Dat laatste wordt nu ook steeds beter!  We mogen de Here daarvoor 

danken!  Maar blijft U s.v.p. bidden voor mijn kwetsbare rug? De HEER 

zorgt voor me, maar Hij wil wel gebeden worden! 
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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 

    
 Mei 2011  juni  2011 

01 10.30 Wincrange (L) 05 10.30 Wincrange (L) 

08 10.00 Oudewater 12 10.00  

 18.30 Bodegraven    

15 10.30 Wincrange (L) 19 10.30 Wincrange (L) 

22 10.00 Geleen 26 10.00 Eupen (B) 

29 10.00 Weert    

Zangles 
Heb ik U ooit al eens verteld, dat ik zangles heb en een tijdje lid ben ge-
weest (op uitnodiging) van een gospelgroep? Ze hebben al diverse uit-
voeringen mogen verzorgen, maar dit was moeilijk te combineren met 
mijn werkzaamheden voor de gemeente. Wel ben ik in de gelegenheid 
geweest om aan de dirigente/ zanglerares het evangelie uit te leggen. 
Ook op deze manier ontstaan geweldige contacten. Binnenkort ben ik 
van plan om ook de zanglessen weer te hervatten. 
 
Ik eindig zoals ik begonnen ben: „De Here bouwt! Ook in Noord-
Luxemburg. Het is allemaal tot Zijn eer!“ 
 
In HEM verbonden, 

Johan KOOPMAN 
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Van de penningmeester 
 

Beste leden van de vriendenkring, 
 

Bijgaand ziet u de verantwoording voor de maanden februari en maart 
2011. De giftenstroom is bijna identiek (alleen januari was iets lager), 
dat betekent dat wij financieel kunnen rekenen op een zeer trouwe ach-
terban. Daarvoor zijn wij u erg erkentelijk. God zegene U hiervoor. 
 

Tevens wil graag van de gelegenheid gebruik maken om u te melden 
dat er vanaf 01 januari 2011 geen giften meer overgemaakt zullen wor-
den vanuit de Stichting De Sterke Toren aan Ronald en Jetty Lammers. 
Dit in goed overleg met Ronald en Jetty en op hun uitdrukkelijke wens. 
Zij zijn destijds bewust “zelfstandig” gaan leven en werken en willen dat 
ook op deze manier tot uiting brengen. De giften die er in het  jaar 2011 
voor hen overgemaakt zijn aan de Sterke Toren zullen dus aan de ge-
vers worden teruggestort. Wilt u de familie Lammers toch graag financi-
eel ondersteunen dan adviseren wij u contact met hen op te nemen 
over de wijze waarop zij uw gift wensen te ontvangen. 

Ook wil ik als penningmeester vragen of u uw gift zoveel mogelijk wilt 
overmaken op onze ING 2009586. In de loop van het jaar willen wij na-
melijk onze FORTIS- rekening opheffen. 

 

JteAadR 16,-- K 35,-- WteA 40,--  BijbV150,-- VteU50,--   dNJteA10,-- 
BaptGem150,-- BteM 15,-- DteY 10,-- BL 50,-- DabarteO 70,-- Dabar-
teO 59,-- N4,54 HN 25,-- DOteA 50,-- SteS50,-- TteG34,03 B 25,-- 
UteHG25,-- EvBaptteS150,-- LteU25,-- VteR100,--   EvBaptGem 35,-- 
DabarteO 59,-- LteN50,-- SG 25,-- BvB 500,-- LteN50,-- de JP 50,-- Vte-
D10,-- BKteN 35,-- SteWbD75,-- KteV20,-- BteAadR25,-- EvNeh750,-- 

KteV 62,69 BKteO 50,--SteR 35,-- HteV 50,-- MteH 30,-- vBteW 30,--  

Totaal februari 2011 € 3085,26 
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SB 25,-- WdW 10,-- K 15,-- H 50,-- G 10,-- H 50,-- JteAadR 16,-- K 35,-- 
WteA 40,--  BijbV150,-- VteU50,--   dNJteA10,-- BaptGem150,-- V35,-- 
BteM 15,-- S25,-- H 15,-- OnsLokaal 90,-- N4,54 MKteAadR 75,--  
EdeL30,-- DOteA 50,-- SteS50,-- TteG34,03 B 25,-- UteHG25,-- GebEv-
Beg te H 36,-- Z 100,-- EvBaptteS150,-- LteU 25,-- VteR100,--  Dabar-
teO 59,--  LteN50,-- EvBaptGem 35,-- HdeL 190,-- VDW 100,-- VteD10,-
- BKteN 35,-- SteWbD75,-- KteV20,-- BteAadR25,-- V35,-- SB 25,-- 
K150,-- WteN 15,-- KteV 62,69 EvChrGemteU 200,-- BLteS 50,-- LteZ 
50,-- BKteO 50,-- EvChrGemteU 160,-- SteR 35,-- HteV 50,-- vdMteE 
50,-- MteH 30,-- vBteW 30,-- WteN 15,-  
Totaal maart 2011 € 3102,26 
 
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 

 

 

 

Maandelijkse inkomsten en uitgaven van Johan Koopman te Luxemburg 
 

Maand Inkomsten Uitgaven Ink.-uitg. 
verschil 

Totaal 
verschil 

Opmerkingen 

           

jan. 3762,15 4892,18 - 1130,03 - 1130,03  

feb. 4029,00 4495,40 -  466,40 - 1596,43  

maart 3501,27 3908,73    - 407,46 - 2003,89  
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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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Audio-Visuele Dienstverlening 

 

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 

 

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 Tel. 0297-367661 

1436 BH  Aalsmeerderbrug Web : www.dbvideo.nl 

RetroService 

 



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  


