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In deze gebedsbrief: 

 

 Bouwstenen uit Luxemburg 

 Oplopend financieel tekort 

behoorlijk ingelopen ! 

 Vroegere buurvrouw tot  

geloof gekomen; 

 800 Goede Zaad Kalenders 

uitgereikt. 
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Gebedsbrief nr.  110 
 

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 
 

Als deze rondzendbrief uitkomt is de 1e maand van het jaar 2012 al weer (bijna) ach-
ter de rug. We hopen, dat het voor U een heel gezegend jaar wordt ondanks wellicht 
moeilijke omstandigheden.    

Op  7 januari j.l. heeft het bestuur vergaderd en teruggeblikt naar 2011. Het is voor 
de Stichting De Sterke Toren met vallen en opstaan een heel goed jaar geweest. En 
dat is vooral te danken aan U als vriendenkring. U bent trouw geweest in aandacht, 
gebed en in het financieel bijdragen in de kosten van onze zending in Luxemburg en 
Limburg.  

Inclusief de giften en vergoedingen van preekbeurten, die onze zendeling Johan 
Koopman rechtstreeks ontving (ook uit de regio Noord-Luxemburg), is het werk van 
de Stichting dit jaar door ons allen met liefst € 52.063,- ondersteunt. Dat is een ge-
weldig bedrag. Het negatieve saldo, dat we rond 1 april 2011 nog hadden was  
ca. € 22.000,- en dat is nu teruggebracht tot ca. € 16.000,-. Geweldig, maar nog altijd 
staan we dus in het rood. We zijn naar oplossingen aan het zoeken, maar moet 
constateren, dat de meeste pogingen op niets uitlopen.  

Om het maandelijks negatieve tekort van ca. € 500,- te dichten heeft Johan zich o.a. 
opgegeven bij een uitzendbureau voor enkele uren werk in de week. Ook heeft hij 
zich aangemeld bij een organisatie, die autoreclames verzorgt, zodat Johan met zijn 
40.000 km per jaar geld kan verdienen door een (uiteraard positieve) reclame op zijn 
auto te laten spuiten. Hij heeft van beide initiatieven nog niets gehoord. Het bestuur 
heeft onderzocht of een ander belastingstelsel, bv het Nederlandse in plaats van het 
Luxemburgse, voordelig zou kunnen zijn en of een andere organisatievorm voorde-
len zou opleveren. Beide onderzoeken geven aan, dat we dan niet goedkoper uit zijn. 
Integendeel zelfs!  

Maar we blijven vertrouwen op de Here. Hij maakt elk goed werk af, dat Hij begon-
nen is (Phil. 1:6). En zo mogen we ons verheugen op wat de Here in 2012 in Noord-
Luxemburg gaat doen. Er zijn daar zo ongelooflijk weinig mensen, die echt een  
persoonlijke relatie met Jezus Christus hebben! Er is veel werk aan de winkel en het 
is geweldig te weten, dat we door U zo geweldig daarin gesteund worden.  

In Christus verbonden,     
 

Dick vegter (voorzitter) 
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Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard 
uit geloof tot geloof, zoals geschreven is:  

Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.    

(Rom. 1:17 H.S.V.) 

 

Nieuwe jaar:  
Ik hoop, dat u een gezegende jaarwisseling hebt gehad. Ik zie uit naar wat 
de HEER dit jaar gaat doen, ook in ons persoonlijk leven. Ik wens u een ge-
zegend en een verwachtingsvol 2012 toe. 
 

Tweede kerstdag: 
We hebben een Kerstetentje gehad bij mij thuis! Tussen de gangen door 
hebben we met elkaar gezongen, er is een gedicht gelezen, een getuigenis 
gegeven en tot slot heb ik gesproken, met als thema “Waarom Kerst” en “Is 
het al Kerst in uw leven geweest”  ofwel  is Christus al in u leven gekomen? 
Er was één ongelovige. De man van de zuster die het getuigenis gegeven 
heeft. Heel bijzonder!! 
 

Eerste kerstdag:  
De 1e kerstdag ben ik in Valkenburg geweest om te preken en samen het 
kerstfeest te vieren! Ik ben dankbaar, dat de gemeente daar door gaat, ter-
wijl het voor hen niet gemakkelijk is, want zij zijn met weinigen (de vakantie-
gasten niet meegerekend) en er is geen voorganger meer. Bidt u mee voor 
wijsheid en kracht en dat de gemeente verder mag uitgroeien. 
 

Wilwerdange: 
U weet dat ik de eerste jaren in Luxemburg in Wilwerdange gewoond heb! 
Een voormalige buurvrouw is daar tot geloof gekomen. 

Anderhalf  jaar geleden stond ze huilende aan de deur in Wincrange en 
vroeg of ik voor haar wilde bidden. Dat heb ik uiteraard gedaan. Enige tijd 
later heb ik haar een Bijbel en een CD gegeven. Ze belde me op om mij te 
vertellen, dat ze tot levend geloof was gekomen. Alleen haar man kent de 
HEER nog niet. Daarom is het voor haar nog moeilijk naar de Bijbelstudies 
en de diensten te komen. Bidt u mee? 

 
 
 
 
 
J 
O 
H 
A 
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P 
M 
A 
N  

BOUWSTENEN 
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Oude dame: 
Via ZVK (zendtijd voor Kerken), kreeg ik het adres van een oude dame (90 jaar!), 
een Nederlandse, die al ca. 40 jaar in Luxemburg in een klein dorpje woont. Ze is 
heel wat mans voor haar leeftijd en vol van de Here! We hebben hier bv. storm ge-
had, en 2 van de vele bomen, die rond haar huis staan, waren omgewaaid. Ze pakt 
haar handzaag en zaagt zelf de twee bomen door en legt ze aan de kant. 

Met haar doe ik Bijbelstudie we moeten er alleen nog wat op vinden dat ze ook naar 
de dienst kan komen. (vervoersprobleem). Bidt u mee? 
 

Kerstmarkt: 
Het tweede weekend van december was er weer een kerstmarkt in het Kasteel van 
Vianden. Er zijn verschillende boeken verkocht en ca. 800 ”Goede Zaad Kalenders” 
uitgegeven! Bidt u mee, dat  mensen gaan nadenken en de HEER in hun leven  
toelaten? 
 

Bijbelschoolstudenten: 
Ook dit jaar komen er weer Bijbelschool-studenten, zij komen van 19 tot 28 februari 
bij ons hier praktisch werk gaan doen. Bidt u mee, dat er goede zendelingen uit voort 
komen  in de dienst van de HEER? 

 

 

 

Preekagenda Johan Koopman 
 

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

 
 Februari 2012 Maart 2012 

05 10.30 Wincrange 04 10.30 Wincrange 

12 ? ? 11 ? ? 

19 10.30 Wincrange 18 10.30 Wincrange 

27 10.30    Wincrange 25 10.00 Oudewater 

   (Met de Bijbelschoolstudenten ) 



 6 

Van de penningmeester 
 

 

Beste leden van de vriendenkring, 
 

Onderstaand vindt u de giftenverantwoording  
van de laatste maanden van 2011. 
 

November 2011 
NJteA10,-- VteU25,-- WteA40,-- BijbgemteV150,-- BteM15,-- JteAadR16,-- StEvang-
GemteU 35,-- BaptGem150,-- SbteN25,-- LteU25,-- HNteOB25,-- HStesG30,-- SST-
teV250,-- BLteS50,-- DOteA50,-- DabarteO 59,-- MteR50,-- BaptGemteW300,-- 
SR50,-- BteM25,-- BaptGemteV150,--UteHG 25,--  TteG 34,03 VteR100,-- GebEBte-
H12,-- LteN50,-- EvBaptGemteZ 35,-- VvE10,-- vdGteB350,-- SteWbD75,-- KV20,-- 
BB25,-- VteZ35,-- JPte'sG50,-- KteV40,-- BKteO50,-- EvChrGemteU540,-- HteV50,-- 
vBteW30,-- MteH30,--vdWteN15,-- dJteL50,--  

Totaal €3156,03 

 
December 2011 
NJteA10,-- DteY15,--VSteU25,-- WteA40,-- BijbGemteV150,-- HdL50,-- G10,-- H50,-- 
dKB15,-- WdW10,-- DVteV50,-- BteM15,-- JteAadR16,-- StEvangGemteU 35,-- Bapt-
Gem150,-- SbteN25,-- LteU25,-- StgGemvanJezusChr 150,-- BLteS100,-- HNte-
OB25,-- VerOnsLokEvKteB90,-- DOteA50,-- DabarteO 59,-- StEvangGemteU 50,--
JteZ75,--SR50,-- BteM25,-- BaptGemteV150,-- UteHG 25,--  TteG 34,03 VteR100,-- 
EvBaptGemteZ 35,-- StProMission400,-- GebEvBegteO12,-- , LteN50,-- KteR25,-- 
VSteB50,-- VvE10,-- BaptGemteAadR55,-- KV20,-- BB25,--  SteWbD50,-- SteWb-
D75,-- VteZ35,-- HdL50,-- G10,-- H50,-- dKB15,-- WdW10,-- SBteN25,-- KteV40,-- 
BKteO50,-- EvChrGemteU160,-- HteV50,--vBteW30,-- MteH30,-- MteB400,-- vdW-
teN15,-- vKteW700,-- EvChrGemteU135,-- 

Totaal € 4286,03 
 
 

Mede namens Johan Koopman hartelijk dank voor de vele  
giften die we ook in 2011 van u mochten ontvangen.  
Ook voor 2012 is Gods zegen op Johan‟s werk en  
uw gebed en financiële gift onmisbaar. 
 

Margriet de Kruijf 
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Financieel overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* ) Er is daarnaast door de Stichting De Sterke Toren  
rechtstreeks € 9.500,- aan schulden afbetaald. Dus eigenlijk is 
het resultaat van 2011 € 4.988 positief (9.500-4.512). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maand 

2011 

Inkomsten via de SST en 

rechtstreekse giften 

Uitgaven Ink.-uitg. Totaal aan 

ink.-uitg. 

          

Januari 3762 4892 -   1130 -  1130 

Februari 4029 4495 -     466 -  1596 

Maart 3501 3908 -     407 -  2003 

April 3650 3384 +    265 -  1738 

Mei 3269 4247 -    978 -  2716 

Juni 2165 3420 -  1254 -  3971 

Juli 2835 4454 -  1619 -  5590 

Augustus 4790 3517 + 1272 -  4317 

September 4261 4232 +      29 -  4287 

Oktober 4105 3592  +   512 -  3775 

November 2860 3634 -    774 - 4549 

December 4935 4897 +      37 - 4512 

Totaal 2011 44.164* 48.676 - 4.512 Zie note! *) 



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

 (Spreuken 18:10) 

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  


