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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
Geliefde broeders en zusters van de vriendenkring,
Twee maanden geleden schreef ik u al, dat er wonderen aan het gebeuren zijn in Luxemburg. Leest u de volgende pagina’s van onze
broeder Johan er maar eens op na! Het houdt maar niet op momenteel!
Dat geeft moed. Ook voor de nabije toekomst! En financieel gezien
moet het wonder nog even voortduren, want Johan is in mei 61 jaar
geworden en onze visie is, dat hij tot aan zijn AOW in elk geval in dit
project blijft arbeiden voor de Here. Er zijn tekenen van steeds zelfstandiger denken en worden van de (kleine) gemeente en dat is een
hele goede zaak! Daar doen we het voor! Maar……. als de giften zo
laag blijven als de afgelopen maanden, dan redden we onze doelstelling niet en zouden we het project vroeger moeten beëindigen! Te
vroeg volgens ons! Wellicht kunt u, nu het vakantiegeld is uitbetaald,
misschien wat extra’s doen? Binnenkort hopen we een nieuwe, modernere website te hebben. Daarop zit ook een IDEAL-knop, zodat
het doen van giften nog gemakkelijker wordt! We houden u op de
hoogte.
Zoals ik al schreef in de vorige rondzendbrief is het bestuur bezig om
meer bestuursleden aan te werven. Een aantal mensen is daar serieus over aan het nadenken. Uitbreiding is echt nodig om het bestuur
goed functionerende te houden. Daarom vragen wij hierin uw gebed!
In Christus verbonden,
Dick Vegter (voorzitter)
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BOUWSTENEN
Paulus zegt in Col. 4:2 (HSV):
“Houd sterk aan in gebed,en wees
daarin waakzaam met dankzegging”.
Uw dankzegging, uw gebed, is en blijft erg belangrijk, Paulus roept daartoe niet zomaar op! Moge de
HEER u daartoe wijsheid geven.
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ALGEMEEN:
Als we kijken naar de dingen, die gebeuren in dit land, kijken
we elkaar als zendelingen met open mond aan. Wat er de laatste maanden gebeurt! We denken dat het met de crisis te doen
heeft, maar we zien uit wat de HEER nog meer gaat doen in
Luxemburg. We laten ons verrassen.
GOSPELKOOR:
Zoals U weet wilden we weer een gospelavond organiseren dit
jaar! Maar we kunnen helaas de grote zaal in WËNTGER niet
meer in het weekend afhuren, omdat die t/m februari 2014 al
bezet is! Door de week is in onze ogen geen optie, omdat er
dan veel minder mensen op afkomen. Daarom gaan we in
overleg met het koor en verplaatsen we deze activiteit naar de
maand maart 2014.
DIENSTEN:
Tot nu toe kwam de gemeente samen in mijn woning. Vanaf
april komen we echter iedere zondag samen in een verenigingszaal in het Dorp Derenbach, dat tot de gemeente
Wënger/Wincrange behoort (Zie achterop deze rondzendbrief).
We halen daarmee de diensten uit de privé sfeer en dat is
goed voor de gemeente! Dit op verzoek van de Luxemburgers
zelf, hetgeen een grote stap vooruit is naar mogelijk meer contacten en groei! Elke veertien dagen staat er een advertentie in
de krant voor de luistertelefoon, daarbij staat nu ook dat we in
Derenbach diensten hebben! Bidt u mee.

DE GEBEDSPUNTEN:
Deze kunt U alle vinden in de laatste rondzendbrieven. Zij zijn bijna
allemaal nog actueel. 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!
SPECIALE GEBEDEN:
1. Speciaal gebed vraag ik U voor de ex-drugsverslaafde. Hij is eindelijk in een afkickcentrum. Bidt, dat hij nu volhouden zal en dat de
HEER nog meer aan zijn wilskracht zal blijven bouwen, want daarin is
hij nog erg zwak! Bidt ook voor kracht en energie voor zijn moeder.
Het werk van het bedrijf rust grotendeels op haar schouders! Nu haar
zoon is opgenomen en haar man een tijdje geleden is overleden,
staat zij er bijna helemaal alleen voor!
2. Daarnaast vraag ik Uw gebed voor Nathalie. Haar (stief)vader heeft
te horen gekregen, dat hij kanker heeft! De chemokuur slaat aan en
het gezwel wordt gelukkig kleiner, maar het geeft zoals te begrijpen is
veel spanning.
GESPREKKEN EN CONTACTEN:
1. Ik heb nog steeds contact met die vrouw en die man waarover ik in
de vorige rondzendbrief schreef. De gesprekken zijn echter wat minder geworden. Bidt dat ze weer regelmatig voor gesprekken komen!
Maar ook en vooral, dat ze een keuze voor de HEER zullen maken!
2. Met het jonge echtpaar heb ik nog steeds gesprekken. Ze zijn gelovig en ik vraag u te bidden, dat ze een beslissing zullen nemen om
zich echt aan te sluiten bij de gemeente en een actief lid te worden.
BIJBELSTUDIEGROEP:
Sinds kort hebben we een Nederlandstalige Bijbelstudie groep! Dit
zijn mensen die geboren zijn in Nederland maar al jaren in Luxemburg wonen. Een groep van liefst acht personen als iedereen er is. De
1e avond waren er 7 aanwezig; de 8e was ziek! We komen om de
veertien dagen op vrijdag avond samen en we behandelen de Romeinenbrief. Het is erg fijn dit te mogen doen!
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WEBSITE:
Kijk op www.desterketoren.nl. Best de moeite waard, om daar eens
een kijkje te nemen! Op deze site vindt u ook het werkplan 20122017.
GEZONDHEID:
Er was zoals de meesten van u zullen weten, suiker bij mij ontdekt!
Mijn suikerspiegel is inmiddels weer normaal. Het (paarden)middel,
dat ik kreeg, zorgde er voor, dat ik nu (16-05-2013) 30 kg ben afgevallen!
Het gaat verder best goed met mijn gezondheid en conditie! Dank de
Heer!
Uw gebed met dankzegging, blijft onmisbaar!!!

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.
Juni 2013

Juli 2013

1

10.00

Derenbach

7

10.00

Derenbach

9

10.00

Valkenburg

14

10.00

Geleen

23

10.00

Derenbach

21

10.00

Derenbach

30

10.00

Weert

28

Augustus 2013

Open

September 2013

4

10.00

Derenbach

1

11

10.00

Valkenburg

8

18

10.00

Oudewater

15

18

18.30

Bodegraven

21 en 22 Boekenfeest kasteel Vianden

25

10.00

Derenbach

22
29

6

10.00

Derenbach
open

10.00
10.00

Derenbach
Valkenburg
open

Van de penningmeester
Beste leden van de vriendenkring,
Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de afgelopen maanden maart,
april en mei 2013.
Giften maart 2013 totaal € 1733,03
dNJteA 10,-- VSteU25,-- WteA40,-- BijbgemteV125,-- BLteS 50,-- StBaptteW150,-BteM15,-- JRte AadR16,-- LteU25,-- EvGemteU35,--DabarteO59,-- DabarteO59,-DabarteO80,-- SdR50,-- BaptgemteV150,--dU25,-- TteG34,03 LteN50,--VDteR50,-KV20,-- SMteWbD75,-- SBteN25,-- VvE10,-vdWdW10,-- dKB20,-- H50,-- G10,-- HdL50,-KteV 40,-- EvChrGemteU160,-- BKteO50,-- HteV50,-- MteH30,--vdWteN15,-- vBteW30,-- dJteE40,-Giften april 2013 totaal € 2273,20
dNJteA 10,-- VSteU25,--vDdV25,-- WteA40,-- BijbgemteV125,-- JRte AadR16,-EvGemteU35,-- DteY 15,-- StBaptteW150,--BteM 15,-- LteU25,-- EvGemteZ314,17
dJPtesG50,-- SdeR50,-- BaptgemteV150,-- dU25,-- TteG34,03 vdHNteOB25,-SB25,--LteN 50,-- DabarteO59,-- DabarteO230,-- VvE10,-- VDteR50,--KV20,-SMteWbD 75,-- vDdV25,-- vdWdW10,-- dKB20,-- H50,-- G10,-- HdL50,-- KteV 40,-EvChrGemteU200,-- VAteNB5,-- BKteO50,-- HteV50,-- MteH30,-- vdWteN15,-vBteW30,-- dJteE40,-Giften mei 2013 totaal € 1939,03
dNJteA10,-- BijbGemteV125,-- VSteU25,-- JRteAadR16,-- EvGemteU35,-- WteA 40,
-- Baptgem150,-- BteM15,--LteU25,-- SB25,-- vdHN25,--BL 50,-- DabarteO59,-SdeR50,-- TteG34,03 BapGemteV150,-- dU25,-- LteN50,-- VvE10,-- MKteAadR100,
-- KVteV20,-- VDteR50,-- SMteWbD75,-- DabarteO80.—SB25,-- VddVteHG25,-vdWdW10,-- dKB20,-- H50,-- G10,-- HdL50,-KteV 40,-- EvChrGemteU160,-- BKteO50,-- HteV50,-- MteH30,-- vBteW30,-dJteE40,-- vdWteN15,-OnsLokteB90,---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
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Samenkomsten Derenbach

Haus 86, DERENBACH;
Diensten zondagmorgen om 10.00 uur.
Voor info over de samenkomsten
bel eerst: 00352 26957478
of zie www.hoffnungfirjiddereen.lu/

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

