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Telefoon JK: 00352-26957478
Testamentische beschikking
“Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de stichting „De Sterke Toren‟ gevestigd te Venray, 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
Wat een droogte de afgelopen maanden! Vooral in de Zuidelijke provincies. Waar we
normaal gemiddeld in 3 maanden ruim 200 mm uit de hemel ontvangen viel er nu
slechts 15 mm! En wat een verademing toen het eindelijk weer begon te regenen!
Het lijkt de zending wel! Perioden van woestijnachtige droogte wisselen zich af met
een milde regen van zegen! God beproeft echter een ieder van ons. Niet alleen zendelingen! Alhoewel….. we horen steeds meer over zendelingen, die het erg moeilijk
hebben. Niet alleen met het evangeliewerk, maar ook omdat ze financieel de touwtjes niet meer aan elkaar geregen krijgen! Een bevriende (Amerikaanse) zendeling,
die al ruim 30 jaar in Nederland en België woont gaat om die reden 1 ½ jaar terug
naar Amerika om zijn vriendenkring opnieuw op te bouwen! Zijn werk hier komt noodgedwongen in die periode stil te liggen! Zonde! Doodzonde! In Luxemburg kampen
we ook met een maandelijks tekort. We hebben de befaamde rode grens al ruim
overschreden en de schuld is te hoog opgelopen! Afgelopen 2 maanden heeft de Here op wonderlijke wijze uitkomst gegeven. Onze broeder Johan is wat dat betreft een
lichtend voorbeeld voor ons. Niet dat hij zich niet regelmatig zorgen maakt en niet
weet hoe hij financieel moet rondkomen, maar hij blijft op de Here vertrouwen. In het
stukje van de penningmeester leest U daar meer over.
De zending in Luxemburg is echt heel moeilijk. In deze rondzendbrief leest U een en
ander over de verschillen in cultuur tussen Luxemburgers en Nederlanders en dan
begrijpt U hoe Johan strijden moet! Ook de Luxemburgers moeten het evangelie horen! Dat doet hij overigens nu samen met zendelingen in Zuid-Luxemburg, die grote
bewondering hebben voor hem en zijn volhardendheid.
Het bestuur wenst U allen een hele mooie zomer toe en als U op vakantie gaat een
hele goede en rustige, veilige tijd met de uwen!
In september hopen wij U de volgende rondzendbrief te sturen.
In Christus verbonden,

Dick Vegter
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BOUWSTENEN
Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en
dankt en bid tevens voor ons, dat God een deur voor ons
open opene,…… ( Col. 4:2-3a )
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Fijn, dat ik U weer wat kan vertellen over het werk in Luxemburg. Het
gaat goed, ook met de nieuwe contacten en de Bijbelstudies met hen.
Blijft U voor hen bidden a.u.b.! Enkele bijzondere gebedspunten wil ik
hieronder graag vermelden.

Alan & Nathalie:
Zij kunnen elk moment een baby krijgen! Bidt mee dat het een goede bevalling mag worden. Bidt ook mee dat ze nadien ook de Bijbelstudie weer op
zullen pakken.
Bestaande contacten:
Blijf bidden voor Theo hij is nog steeds ziek, zijn krachten nemen af en zijn
innerlijke strijd met het geloof is voor ons niet te peilen. Hij is moeilijk benaderbaar. Bidt ook daarom vooral voor zijn vrouw Dora.
Zij is een fijne gelovige!
U weet dat ik al lange tijd contact heb met een drugsverslaafde. Hij heeft
momenteel een terugval. Bidt dat hij de kracht vindt om werkelijk te stoppen,
of hulp te gaan zoeken.
Eric & Nathalie en Mateo:
Blijf aub. bidden voor Mateo, hun zoontje, dat iedere keer ziek is! Blijf ook
bidden voor Eric, dat hij de HEER mag leren kennen! Met zijn gezondheid
gaat het gelukkig steeds beter.

Tienerkamp in Weicherdange.
In Weicherdange mag ik in de zomervakantie (begin juli) een aantal tieners, die op
tienerkamp zijn in Luxemburg wat vertellen over het zendingswerk hier! "Echt gaaf!"
Vader van Ronald Lammers:
Bidt mee voor de vader van Ronald, hij is heel erg ziek. We weten niet hoe het verder met hem gaan zal, maar bidt mee ook voor de familie.
Mijn gezondheid:
Met mijn gezondheid gaat het steeds beter! Ik heb nu ook nieuwe steunzolen, ik
bleek al ca. 15 jaar met de zelfde steunzolen te lopen en dan functioneren ze niet
meer. Dat doe je ongemerkt als het geld niet toereikend is. Maar de nieuwe steunzolen helpen met de rugklachten die ik heb! Die zijn nagenoeg over!
Vacantie-periode:
Ik wens U een hele fijne, goede en vooral gezegende vacantie-periode toe. U weet
het….. als U in de buurt van Noord-Luxemburg komt staat de koffie voor U klaar!

Preekagenda
Wilt u Johan een keer persoonlijk ontmoeten, kom dan naar één van de samenkomsten waar hij in de komende tijd zal spreken
Juli 2011

Augustus 2011
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10.30

Wincrange

07

10.30

Wincrange

10

10.00

Valkenburg

14

10.00

Venray

17

10.30

Wincrange

21

10.30

Wincrange

24

10.00

Uithoorn

28

10.30

Gerolstein (D)

31

10.00

Geleen
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Van de penningmeester
Beste leden van de vriendenkring,
Hieronder vindt u de verantwoording van de giften van de maanden april en mei
2011. In het stukje “VAN HET BESTUUR” heeft U al kunnen lezen, dat we financieel
“op het randje” lopen. Of eigenlijk zijn we er al overheen gekiept! We zijn
(menselijkerwijs) naar uitwegen aan het zoeken om financieel rond te komen. Maar
het is verbazingwekkend hoe de Here ook deze maanden ons erdoorheen geholpen
heeft. In april waren de structurele giften ongeveer €2500,- en in mei kwamen we niet
hoger dan rond de €2300,-. En dat terwijl er ongeveer € 4000,- nodig is!!
Maar warempel: in april kwam er plotseling een extra gift van €2000,- uit de vriendenkring en in mei werd er in Luxemburg op de rekening van de gemeente “Hoffnung Fir
Jiddereen” een gift gestort van €1000,- en nog eens een van € 500,-. (Die vindt U
dus niet in het overzicht hieronder terug). Dus ook deze maanden komen we weer
enigszins redelijk rond! God verrast ons en onze zendeling Johan keer op keer en
dat al meer dan 25 jaar! Hij is groot !
WdW 10,-- K 15,-- H 50,-- G 10,-- H 50,-- JteAadR 16,-- K 35,-- WteA 40,-BijbV150,-- VteU50,-- dNJteA10,-- BaptGem150,-- BteM 15,-- promission 250,-DteY 15,-- N4,54 HN 25,-- DOteA 50,-- SteS50,-- TteG34,03 B 25,-- UteHG25,-DabarteO 59,-- DabarteO 70,-- SteH25,-- LteU25,-- PBH200,-- VteR100,-EvBaptGem 35,-- BapGemteV150,-- GebEBteH12,-- LteN50,-- VteD10,-- BKteN 35,-SteWbD75,-- KteV20,-- BteAadR25,-- FK 50,-- deW50,-- SB 25,-- WdW 10,-- K 15,-H 50,-- G 10,-- H 50,-- KteV40,-- BteS50,-- VAteNB 5,-- BKteO 50,-- vBteW2000,-SteR35,-- HteV50,-- MteH30,-- vBteW30,-- vdWteN 15,-totaal maand april 2011 € 4535,57
JP50,-- BijbV150,-- VteU50,-- dNJteA10,-- BaptGem150,-- JteAadR 16,-- K 35,-WteA 40,-- BteM 15,-- DabarteO 220,-- N4,54 H20,-- VS 50,-- DOteA 50,-- SteS50,-TteG34,03 BaptGemteV150,-- B25,-- UteHG25,-- LteU25,-- VteR100,-- SB 25,-GebEBteH12,-- DabarteO 59,-- LteN50,-- BKteN 35,-- SteWbD75,--VteD10,-KteV20,-- BteAadR25,--V35,-- EvBaptGem 35,-- WdW 10,-- K 15,-- H 50,-- G 10,-H 50,-- S25,-- KteV40,-- BteS50,-- vHteE10,-- BKteO 50,-- EvChrGemteU 160,-SteR35,-- HteV50,-- MteH30,-- vBteW30,-- vdWteN 15,-totaal maand mei 2011 € 2280,57
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Financieel overzicht
Maand
2011
Januari
Februari
Maart
April
Mei

Inkomsten
3762,15
4029,00
3501,27
3650,00
3269,00

Uitgaven
4892,18
4495,40
3908.73
3384,45
4247,40

Ink.-uitg.
- 1130,03
- 466,40
- 407,46
+ 265,55
- 978,40

Totaal aan
ink.-uitg.
- 1130,03
- 1596,43
- 2003,89
- 738,34
- 2716,74

Met dank voor uw giften !

Margriet de Kruijf
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Cultuurverschillen (1)
CULTUURVERSCHILLEN TUSSEN NEDERLANDERS EN LUXEMBURGERS.
Sommigen van U zullen zich wel afvragen, waarom het evangelisatiewerk in Luxemburg zo moeizaam gaat en er pas na 10 jaar een (kleine) gemeente kon ontstaan.
We willen hieronder schetsen waar de problemen liggen, zodat U ook gericht(er) kunt
bidden voor dit werk in (Noord)Luxemburg. Want ook de Luxemburgers moeten het
evangelie horen, begrijpen en zich bekeren om voor eeuwig gered te zijn.
We hebben hierover gesprekken gehad met o.a. Matthias Schilp, zendeling in
St.Vith, België. Deze plaats ligt dicht tegen Noord-Luxemburg aan. Desondanks is
ook het verschil tussen Belgen en Luxemburgers groot. Hij reikte ons ook een verslag aan, dat door de hr. Pieter Boersema is opgesteld naar aanleiding van een studie over deze materie. Daarnaast mochten we uiteraard ook putten uit de rijke ervaring van Johan Koopman, die nu al 12 jaar in Luxemburg woont.
1.

Cultuurverschillen zijn het geheel van aangeleerde gewoonten, instellingen,
symbolen, voorstellingen, waarden en normen van een groep. Deze wordt van
generatie op generatie doorgegeven en worden mede en sterk bepaald door de
geschiedenis van een volk. Je moet daar (enig) inzicht in hebben om mensen
te kunnen begrijpen en ze niet tot aanstoot te zijn, door je andere opvattingen.
Bij ontwikkelingslanden vinden wij het heel normaal, dat die cultuurverschillen
er zijn. Daar is het dan ook heel duidelijk. Maar in onze westerse wereld hebben wij de neiging om alle landen in Europa wat dit betreft op dezelfde manier
te willen benaderen. En dat kan helemaal fout uitvallen.

2.

Als je dan bedenkt, dat de Luxemburger van oudsher helemaal niet onder invloed is geweest van de reformatie, die in Nederland heel sterk en in België
enigszins, destijds voor een enorme cultuuromslag zorgde, is het duidelijk, dat
de Luxemburger een heel andere geschiedenis achter zich heeft. Hij is traditioneel Rooms-katholiek, overigens veelal zonder echt betrokken te zijn bij het
kerkelijk leven. Behalve dan op hoogtijdagen, maar dan gaat het meer om traditie dan om geloof.

3.

Er zijn dan ook maar een heel kleine protestantse en evangelische groepen,
die in het algemeen allen bestaan uit bekeerde leden. Er zijn eenvoudig weg
geen mensen, die in hun grote (protestantse) kerk teleurgesteld zijn en zich
vervolgens hebben aangesloten bij een evangelische groep.
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4.

Cultuurverschillen ontstaan ook door de wijze waarop mensen naar hun wereld
zien. Hoe zij hun wereld beleven. Daaruit ontstaat namelijk een beeld over autoriteit, macht en gezag en de plaats van elk individu in de samenleving.

5.

De geschiedenis van het Luxemburgse volk is ook overigens geheel anders als
die van Nederland en België. Het land is al eeuwen een groot hertogdom. Een
organisatie, die een wat feodale instelling heeft teweeggebracht. Wat de hertog
of een andere gezaghebbende verordineert is “juist” en daarop is tegenspraak
niet gewenst.

6.

Daardoor zal een Luxemburger “beleefd” zijn mond houden als een Nederlander, die in het algemeen vrijmoediger, zelfs vrijpostiger en brutaal is (in zijn
ogen) iets met gezag zegt. Om vervolgens, als die Nederlander er niet meer is,
zijn ongenoegen te uiten in zijn omgeving.
Dus Jac. 1: 19; “Wees snel om te horen en langzaam tot spreken”.

7.

De Nederlander wil in het algemeen snelle actie en resultaten.
De Luxemburger gaat het meer om onderling, sociale contacten met
gelijkdenkenden (en familie).

8.

Bovenstaande speelt door in de wijze van “gezin/ familie zijn” in Nederland en
Luxemburg.

9.

Daarnaast in de verschillen van onderwijs en wijze van opleiding en carrièrevorming, de werkinstelling en het omgaan met meerderen en collega‟s in Nederland en Luxemburg.

10. En tenslotte in de verschillen van de Overheid/ Regering/ Gemeentebestuur
etc. in Nederland en Luxemburg en de daaruit voortvloeiende wetten en regels.
De volgende maal zullen we deze laatste 3 punten (gezin/ familie; opleiding;
regering) verder concreet voor U uitwerken.
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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
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

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

Huissamenkomsten Wincrange (L)
Haapt Stroos 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

11

Artikel verschenen in Uitdaging nr. 375 mei 2011
Geschreven door: Eric Leyenaar

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

