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

Inclusief Bouwstenen Johan Koopman 

Januari/februari/maart 2013     

In deze gebedsbrief: 

 

Nieuwe contacten in 
Noord Luxemburg 

 
Maar liefst 40 cursisten 
basiscursus over het  
geloof !  



 2 

Gebedsbrief nr.  115 
 

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/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 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 

 
“Wees sterk en Uw hart zij onversaagd, gij allen, die op de Here 
hoopt!” 
 

Geliefde broeders en zusters van de vriendenkring, 
 

Een ruime maand later als gebruikelijk ontvangt U de 1e rondzend-
brief van dit jaar. Niet dat er weinig te vertellen was, integendeel(!), 
maar ondergetekende en zijn vrouw Linda overwinterden voor het 
eerst in Malaga (Costa del Sol) en zijn nu pas terug. Daar het bestuur 
slechts uit 2 personen bestaat kwam de hele verdere verantwoording 
dus op Margriet de Kruyff terecht. Die kan natuurlijk in haar eentje 
niet overal voor zorgen. Ook nam de bereikbaarheid van het bestuur 
af lieten leden van de vriendenkring merken. In de laatste bestuurs-
vergadering hebben we al besloten het bestuur uit te breiden. Als U 
suggesties hebt, dan kunt U die het beste naar ons mailen, of even 
bellen. 

Uit de bijdrage van onze broeder Johan kunt U lezen, dat er wonde-
ren gebeuren in Luxemburg1Geweldig! Wat een geweldige investe-
ring is onze bijdrage in geld en gebeden toch als je mag zien, dat 
mensen tot geloof komen. Feest in de hemel en op aarde!! 

Dat maakt ons hart sterk en onversaagd! De Here werkt en zorgt voor 

alles!! Hij alleen!! 

De volgende rondzendbrieven kunt U zoals gebruikelijk weer elke 2 
maanden ontvangen. 

 

In Christus verbonden, 

 

Dick Vegter (voorzitter). 
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En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende:  

”Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde!” 

Dat zei Hij na Pasen, na Zijn opstanding, tegen Zijn discipelen,  
maar ook tegen ons! Wat een goddelijke macht!!  

Wat een troost voor ons als gelovigen! Wat een motivatie om door te gaan! 

Daarom vind ik het fijn u weer te mogen vertellen over het werk hier! 

 

Doorbraak in Luxemburg: 

Er is een doorbraak zichtbaar aan het groeien in het land Luxemburg! 
Bij één van mijn collega's hebben zich voor het eerste veertig mensen  
aangemeld voor een basis-cursus over het geloof van meerdere avonden. 
Dit hebben we hier nog nooit eerder meegemaakt. En er zijn bij een andere 
collega nog verschillende aanmeldingen geweest.   
We hebben er geen verklaring voor maar zijn er erg dankbaar voor.  
De Here is aan het werk! 
 

Noord-Luxemburg: 

In februari belde er `s avonds een man aan, die met mij wilde spreken. 
Na een 1e gesprek met de man heb ik nu elke week pastorale gespreken 
met hem. Deze man heeft de week er op nog een kennis, een vrouw (Nicole) 
meegenomen. Zij is een week later spontaan tot geloof gekomen. Halleluja! 
Haar man gelooft nog niet! Met beiden heb ik nu iedere week gesprekken. 
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BOUWSTENEN 

Bidt: 
 Dat de man van deze vrouw ook voor een gesprek zal komen. 
 Dat deze vrouw mag groeien in haar geloof 
 Dat de HEER haar problemen van haar af zal nemen, zodat de last 

niet meer zo zwaar zal zijn. 
 Maar ook voor de man die deze vrouw op mijn weg bracht. Dat ook 

hij met zijn problemen naar de HEER zal gaan en verder kan wer-
ken aan de oplossingen. 
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Echtpaar 
Er meldde zich in februari een jong echtpaar, dat kort geleden vanuit Nederland in 
Luxemburg is komen wonen! Hij is een geboren Nederlander; zij een geboren 
Luxemburgse. Ze gaan een huis bouwen hier, om definitief in dit land te wonen.  
Ze wonen nu op dit moment bij haar ouders in.  
Bidt mee dat we ze vaker zullen ontmoeten in de dienst. 
 

Kerstmarkt 
Op de Kerstmarkt hebben we weer diverse gesprekken mogen hebben. Een leidde 
tot een blijvend contact. 
 

Diensten 
Vanaf april komen we iedere zondag samen in een verenigingszaal in het Dorp De-
renbach, dat tot de gemeente Wënger/Wincrange behoort. Om daarmee de diensten 
uit de privé sfeer te halen! Dit op verzoek van de Luxemburgers zelf, hetgeen een 
grote stap vooruit is naar verzelfstandiging van de gemeente. Bidt u mee. 
 

Verder de bekende gebedspunten. 
Deze kunt U alle vinden in de laatste rondzendbrieven. Zij zijn bijna allen nog actu-
eel. Wist U dat U die brieven kunt vinden op de website van de sterke toren. Ook als 
U eens een brief hebt gemist kunt U daar terecht! Kijk op www.desterketoren.nl 

Speciaal gebed vraag ik U voor de ex-drugsverslaafde. Hij heeft 2 verkeersongeluk-
ken achter de rug en zijn vriendin heeft ook een verkeersongeluk gehad met dodelij-
ke afloop. Dat zou voor een gezond mens al voldoende is om terneergeslagen te 
zijn. Bidt U s.v.p., dat hij de wilskracht mag vinden om definitief te stoppen, met zijn 
verslaving, en niet weer terug te vallen bij zo veel tegenslag! 

Daarnaast vraag ik Uw gebed voor Nathalie. Haar (stief)vader heeft te horen gekre-
gen dat hij kanker heeft! 
 

Eigen gezondheid 
Er was suiker bij mij ontdekt! Mijn suikerspiegel is inmiddels weer normaal.  Het 
(paarden)middel, dat ik kreeg, zorgde er voor, dat ik  27 kg ben afgevallen! Het gaat 
best goed met mijn gezondheid en conditie! Dank de Heer! 
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Financiën 
 

Van de belastingdienst ontving ik ruim 1500,- terug van verleden jaar! Dat 
was geweldig en ook nodig, want de giften van de vriendenkring zijn ten 
gevolge van het “sabbatsjaar” (?) flink afgenomen. Ik hoop, dat dit spoedig 
weer op het oude peil komt! 

Dank voor uw gebeden van afgelopen jaar. Bidt u ook het nieuwe jaar 
weer mee?  
Uw gebed is onmisbaar! 
 

In HEM verbonden, 

Johan KOOPMAN 

 

 

 

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.  

April 2013 Mei 2013 

07 10.00 Wincrange 05 10.00 Wincrange 

14 10.00 Geleen 12 10.00 Venray 

21 10.00 Oudewater 19 10.00 Wincrange 

21 18.30 Bodegraven    

28 10.00 Wincrange Juni 2013 

   02 10.00 Wincrange 

   09 10.00 Valkenburg 

   16 10.00 Openluchtdienst 

   23 10.00 Wincrange 
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Van de penningmeester 
 

Beste leden van de vriendenkring,  
 

Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de afgelopen maanden december 
2012 en januari, februari 2013. 
 

Giften december 2012. 
Totaal €2725,03 

dNJteA 10,-- BijbgemteV 125,-- VSteU 25,-- JRteAadR 16,-- StEvangGemteU 35,-- WteA 40,-- StBapt 
150,-- BteM 15,-- LteU 25,-- VvEteD 10,-- vK 700,-- KVteV 20,-- VDteR 50,-- SMteWbD 75,-- B 500,-- 
StEBC 12,-- StDabarteO 59,-- vDdVteHG 25,-- StDabarteO 59,-- DteY 15,-- vdHN 25,-- DOteA 50,-- 
DV 50,-- SdRteS 50,-- TteG 34,03 BaptgemteV 150,-- dUteHG 25,-- StEvGemteS 50,-- LteN 50,-- 

KteV 40,-- BKteO50,-- HteV 50,-- vBteW30,-- MteH 30,--HteE 10,-- vdWteN15,-- dJteE 50,-- 

 

Giften januari 2013. 
Totaal € 3290,03 

dNJteA 10,-- S15,-- VvEteD 10,-- VDteR 50,-- SMteWbD 75,--KVteV20,-- SB25,-- BL50,-- vDdVteH-
G25,--  vdWdW10,-- dKB20,-- H50,-- G10,-- HdL50,--vdHN 25,-- LteN50,-- MKteAadR50,-- SBteH25,-- 
dUteHG 25,-- BaptgemteV 150,-- TteG 34,03 SdRteS 50,-- DOteA 50,-- vdWdW 10,-- dKB 20,-- H50,-- 
G 10,-- HdL 50,--BL 50,-- ASteK 500,-- StDabarteO59,-- SB 25,-- LteU 25,-- BteM 15,-- StBaptgem 
150,-- WteA 40,-- StEvangGemteU 35,-- JRteAadR 16,-- VSteU 25,-- BijbelgemV 125,--KteV 40,--  
EvChrGemteU 160,-- VAteNB 5,-- BKteO50,-- HteV 50,-- vdWteN15,-- MteH 30,-- vBteW30,--  
EvChrGemteU 410,--  dJteE 50,-- 

 

Giften februari 2013. 
Totaal € 2060,03 

VSteU25,-- JRteAadR16,-- StEvangGemteU35,-- WteA40,-- StBaptgem 150,-- LteU 25,-- dNJteA10,-- 
BijbgemteV125,-- BteM15,-- ASteK250,-- DteY10,-- DOteA 25,-- SdRteS50,-- TteG34,03  
BaptgemteV150,-- dU25,-- vdHN25,-- M400,-- LteN50,-- VvEteD10,-- VDteR50,-- KVteV20,--  
SMteWbD75,-- SB25,-- vdWdW10,-- dKB20,-- H50,-- G10,-- HdL50,-- vDdVteHG25,-- KteV 40,--  

BKteO50,-- HteV 50,-- MteH 30,-- vdWteN15,-- vBteW30,-- dJteE 40,-- 
 

Mede namens onze evangelist Johan Koopman in Luxemburg willen wij u hartelijk  
danken voor uw financiële bijdrage aan zijn zendingswerk. 

Margriet de Kruijf-van de Pol 



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  

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

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 


