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Gebedsbrief nr.  108 
 

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 
 
Websites: 
www.desterketoren.nl 
www.hetvergetenland.nl 
www.hoffnungfirjiddereen.lu 
 

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 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 
tnv. Koopman Johannes 
ovv. 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 Tor-
en‟ gevestigd te Venray, ingeschre-
ven bij de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken te Maastricht e.o. on-
der nummer: 41078019 een bedrag 
van €…………….. hetgeen drie 
maanden na mijn overlijden dient te 
worden afgegeven. 
 
 

Colofon Giften 
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Van het bestuur 
 

De vakanties zijn weer achter de rug! Een nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen 
voor jong en oud. Ook voor de Stichting De Sterke Toren! 

In deze rondzendbrief weer verheugende berichten uit Luxemburg. De Here is aan 
het werk en de (jong) gelovigen gaan langzaam maar zeker begrijpen wat het is om 
lid te zijn van het Lichaam van de Heer, de gemeente. En wat hun taak is in deze 
plaatselijke gemeente. Fijn, echt wonderbaarlijk hoe de Heer werkt ondanks alle 
(financiële en lichamelijke) problemen. 

Als deze rondzendbrief uitkomt hebben we de vergadering van het bestuur van de 
Stichting De Sterke Toren al weer achter de rug (24 augustus). We hebben daarin 
belangrijke besluiten moeten nemen. In de vorige rondzendbrief  schreef ik U al, dat 
het financieel (nog steeds) niet goed gaat met onze broeder Johan. We zitten al een 
onverantwoord eind onder de rode lijn. We hobbelen voort en kunnen het project ei-
genlijk niet meer draaiende houden.  We hebben daarvoor allerlei plannen ontwik-
keld, die we komend ½ jaar gaan uitvoeren. We zoeken hierin echt de weg en de wil 
van de Here en vragen Uw gebed daarvoor. 

We zullen U allen binnenkort met een aparte brief van onze toekomstplannen op de 
hoogte stellen. 

In deze rondzendbrief vindt U ook deel 2 van de cultuurverschillen tussen Nederlan-
ders en Luxemburgers. Ik heb er persoonlijk veel van geleerd en ben er van over-
tuigd, dat de Here deze inzichten gaat gebruiken. 
 

Ik wens U veel leesplezier, 

Broedergroet, 

Dick Vegter 
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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 ) 

 

 

Algemeen: 
Fijn, dat ik U, zo na de vakantieperiode, weer wat kan en mag vertellen over 
het werk in Luxemburg. Ik hoop, dat U een goede (niet verregende) vacantie 
hebt gehad. Zelf ben ik in augustus enkele dagen te gast geweest bij Ab en 
Hennie Meyerink, ouders van Jetty Lammers, in Holten. Dat zijn altijd heerlij-
ke dagen! 
 

Boekenfeest: 
Zoals ieder jaar hebben we weer het boekenfeest in Vianden.   We hopen, 
dat er dit jaar meer bezoekers komen dan vorig jaar. Ook willen we deze 
keer een enquette houden over de Bijbel. Bidt u mee? 
 

Zusters worden actief: 
Voor zover het mogelijk is gaan de zusters meer actief worden in evangelisa-
tie, zoals het boekenfeest. Het „gemeente-zijn“ begint vorm te krijgen!  
Geweldig!! Zo gaat bijvoorbeeld onze Luxemburgse zuster Nathalie, een  

bezoekje brengen aan het pasgeboren dochtertje van Alain & Nathalie en 
namens de groep een cadeautje aanbieden.  Ook zullen ze in de komende 
tijd vaker meewerken met evangelisatiewerk. Daarnaast zullen ze proberen 
meer contact op te bouwen onder de zusters onderling. Luxemburgers onder 
elkaar! Bidt en dankt u mee? 
 

Matteo het zoontje van Eric & Nathalie: 
Ik heb u al eerder verteld dat Matteo vaak ziek is. Dat vraagt erg veel tijd en 
aandacht naast hun werk.  Eric en Natalie zijn op zoek naar een huis dichter 
bij Wincrange/Wiltz, waardoor ze dichter bij de gemeente wonen. Dankt en 
bidt u mee? 
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BOUWSTENEN 
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Gezondheid Theo: 
De gezondheid van Theo wordt minder. Hij kan soms bijna geen lucht meer krijgen.  
Bidt u mee voor hem? Ook vraag ik speciaal gebed voor zijn vrouw Dora. Voor haar 
is het erg zwaar. Niet alleen de spanning van de ziekte van Theo, maar zij heeft nu 
ook de hele zorg voor hun bedrijf! 
 

Drugsverslaafde: 
De laatste keer schreef ik dat deze jonge man weer was teruggevallen!   Hij is nu 
echter opgenomen en is aan het afkicken!  Dankt en bidt u mee? 

Tienerkamp in Weicherdange: 
U weet dat ik begin juli mocht spreken over het werk in Luxemburg.  Het was echt 
„gaaf“ daar te mogen zijn en om samen met hen een dienst mee te maken op maan-
dagavond.   Daar sprak één van de leiders over dat God lijden toelaat in je leven en 
in de gemeente. Dankt u mee voor deze mogelijkheid die ik daar had?  

 

Vader van Ronald Lammers:  
Op 22 augustus is Henk Lammers, de vader van Ronald, overleden na een relatief 
lang en pijnlijk ziekbed. Hij is nu bij de Heer en heeft geen pijn en tranen meer, maar 
eeuwige vreugde en geluk. Bidt u mee voor zijn vrouw Ats, de kinderen, de kleinkin-
deren en de achterkleinkinderen? Zij allen moeten dit verlies samen met de Here een 
plaatsje geven in hun leven! 

Preekagenda  
 

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

 
 September 2011 Oktober 2011 

03 10.30 Wincrange 03 10.30 Wincrange 

10/11 09 10.00 Uithoorn Boekenfeest Vianden 

18 10.30 Wincrange 16 10.30 Valkenburg 

25 10.00 Oudewater 23 10.30 Wincrange 

25 18.30 Bodegraven 30 10.00 Geleen 
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Van de penningmeester 
 

 

Beste leden van de vriendenkring, 
 

Hierbij ontvangt U weer de verantwoording over de giften van de maanden juni en 
juli. Zoals U ziet viel de maand juni erg tegen. De maand juli maakte een en ander 
weer ten dele goed. In de tabel hierna ziet U echter, dat ondanks de geweldig trouw 
gevende vriendenkring, we sinds 1-1-2011 al ca.  € 5600,- achteruit zijn geboerd. We 
hebben (helaas) geen reserves, dus dat geld hebben we moeten lenen. 

 
Juni  2011 
vdHN 25,-- JteAadR 16,-- K 35,-- WteA 40,-- BijbV 150,-- VteU 50,-- dNJteA 10,-- BaptGem 150,--  
DabarteO 59,-- N 4,54 DteY 25,-- FE 50,-- DteA 50,-- SteS 50,-- TteG 34,03 BaptGemteV 150,--  
UteHG 25,-- LteU 25,--  GebEBteH 12,-- VrijEvGemteZ 252,32 V35,-- EvBaptGem 35,-- LteN 50,-- 
LteU 25,-- SB 25,-- VteD 10,--  BteN 35,-- SteWbD 75,--  WdeW 10,-- K 15,-- H 50,-- G 10,-- H 50,-- 
BLteS 50,50  KteV 40,-- BKteO 50,-- SteR 35,-- HteV 50,-- BteW 30,-- MteH 30,-- WteN 15,-- 

Totaal juni €2123,39 
 
Juli 2011 
VteU 25,--  JteAadR 16,-- K 35,-- WteA 40,--  BijbV 150,-- dNJteA 10,--  BaptGem150,-- BteM 15,--  
N 4,54 SD25,-- vdHN 25,-- DteA 50,-- V 2000,-- EdeL30,-- ProMiss 250,-- dB 379,58 SteS 50,--  
TteG 34,03  BaptGemteV150,-- B 25,-- UteHG 25,-- SbteH 25,-- VteR 100,--  EvBaptGem 35,--  
GebEBteH 12,-- LteN 50,-- VteD 10,-- BteN 35,-- SteWbD 75,-- KteV 20,-- BteAadR 25,-- BL 50,--  
V 35,-- KteV 40,-- BLteS 50,-- VAteNB 5,-- viaBteW 20,-- BKteO 50,-- EvChrGemteU 160,--  
SteR 35,-- HteV 50,-- HteE 10,--   EvChrGemteU 410,-- MteH 30,-- BteW 30,-- Cllect teB 200,-- 
WteN 15,-- 

Totaal juli € 5066,15 
 
Allen weer heel erg bedankt voor Uw giften. 
De Here zegene U daarvoor! 
 
Vriendelijke groeten, 
 

Margriet de Kruijf 
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Financieel overzicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maand 
2011 

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

          

Januari 3762,15 4892,18 - 1130,03 -    1130,03 

Februari 4029,00 4495,40 -   466,40 -   1596,43 

Maart 3501,27 3908.73 -   407,46 -   2003,89 

April 3650,00 3384,45 +  265,55    -  1738,34 

Mei 3269,00 4247,40 -  978,40 -  2716,74 

Juni 2165,99 3420,30 -1254,31 -  3971,05 

Juli 2835,00 4454,40 -1619,40 -  5590,45 
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Cultuurverschillen (2) 
 

CULTUURVERSCHILLEN TUSSEN NEDERLANDERS EN LUXEMBURGERS. 
 
Verleden keer hebben we in de rondzendbrief de achtergrond van de cultuurverschil-
len aangegeven. Daarbij hebben we verteld, dat dit doorwerkt in: 
 

1. het gezin/familie.   
2. de opleiding en  
3. de Overheid/ Regering/ Gemeentebestuur. 
 

In de tabellen op pagina 9 en 10 geven we puntsgewijs aan hoe deze verschillen met 
de Nederlandse cultuuruitingen. We hebben die gedeeltelijk overgenomen uit de stu-
die van Pieter Boersema. 
 
Als U deze verschillen leest kunt U begrijpen, dat we door schade en schande wijs 
moesten worden. Luxemburgers reageren nu eenmaal anders als Nederlanders. 
Daarom zijn wij ontzettend blij, dat Johan Koopman een paar Luxemburgse collega-
zendelingen heeft, waar hij een hele goede band mee heeft en die hem bv. kunnen 
vertellen: “Joh, zo moet je het niet doen hier in ons land. Daar reageren wij als 
Luxemburger negatief op!” of : “Broeder Koopman, de Overheid is hier tegen vanuit 
de cultuurachtergrond. Als je dit of dat doet kan je problemen met het (bv) gemeente-
bestuur krijgen”.  
Mocht U naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt U altijd Johan Koopman 
bellen of mailen voor nadere uitleg. 
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2. Onderwijs in Nederland 2. Onderwijs in Luxemburg 

Onderwijs gericht op vaardigheden Onderwijs gericht op kennis 

Op school verwachten docenten  
initiatieven van de leerlingen 

Op school neemt de docent  
alle initiatieven 

De gemiddelde leerling is de norm De beste leerling is de norm 

Sympathie voor de zwakke en de ver-
liezer 

Sympathie voor de sterke  
en de winnaar 

Vriendelijke docenten worden het  
meest gewaardeerd 

Briljante docenten worden  
het meeste gewaardeerd 

Docenten mogen zeggen dat ze iets 
niet weten 

Docenten worden geacht  
de antwoorden te hebben 

Er moeten meer regels zijn  
dan strikt nodig is 

Er bestaat een emotionele  

behoefte aan regels,  

zelfs als die onuitvoerbaarzijn 

1. Gezin in Nederland 1.  Gezin in Luxemburg 

Open huishouding 
Sterke scheiding tussen  
werk en gezin 

Ramen open, iedereen  
mag binnen kijken 

Rolluiken naar beneden,  
niet bemoeien met de ander 

“ Eten om te kunnen werken” “ Werken om te kunnen eten” 

Ouders behandelen  
kinderen als gelijken 

Ouders leren kinderen  gehoorzamen 

In het gezin houden vader en  
moeder zich bezig met zowel feiten 
als gevoelens 

In het gezin houdt vader zich bezig  
met de feiten en moeder met gevoelens 

Vrienden zijn bijna net zo belangrijk 
als gezin en familie 

Het gezin en de familie komt voor de 
vrienden. 
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3. Regering in Nederland 3. Regering in Luxemburg 

De overheid is er namens  
en voor de burgers 

De burger wantrouwt de  overheid,   

maar respecteert haar. 

Min of meer professionele organisatie Bureaucratische organisatie 

De ongelijkheid tussen de mensen 
moet zo klein mogelijk gemaakt  
worden 

Ongelijkheid tussen de mensen wordt  

zowel verwacht als gewenst 

Privileges en statussymbolen zijn on-
gewenst 

Privileges en statussymbolen worden  

zowel verwacht als toegejuicht 

Als de regels niet kunnen worden na-
geleefd, moeten ze veranderd worden 

Als de regels niet kunnen worden  

nageleefd, zijn wij zondaars en  

moeten schuld belijden 

Burgers zijn mondig tegenover de 
overheid 

Burgers zijn onmondig tegenover  

de overheid 

Burgers staan min of meer positief   
tegenover de overheidsinstellingen 

Burgers staan negatief  tegenover de 

overheidsinstellingen 

“Dominee– Koopman” - model* :                     
de ander (be)lerend 

Katholiek, conservatief.  

Brengt het niet naar buiten 

Binnen een raamwerk van regels moet  
publieke verantwoording worden  
afgelegd 

Informele achterdeurtjes zijn  

belangrijker.  

Publieke verantwoording is alleen 

maar lastig. 

*heeft uiteraard niets met Johan 
Koopman te maken 
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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  



Cadeautje nodig? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 

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 

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 geloven 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 


