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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 in de Here,
De 4e rondzendbrief van 2013 al weer! Mocht U er een gemist hebben, dan
kunt U die altijd terugvinden op internet op onze website
www.desterketoren.nl. Er is veel om te danken en om voor te bidden naar
aanleiding van de afgelopen periode. U leest dat in de Bouwstenen, die dit
maal zijn opgesteld door Peter Reijnders in overleg met Johan. Deze laatste
heeft door zijn dyslexie nog al veel tijd nodig om zijn gedachten op papier te
krijgen en kan die tijd beter gebruiken voor pastoraal werk, Bijbelstudies en
evangelisatie. Fijn, dat Peter hem hierbij wil helpen. Hieronder stelt hij zich
voor.
In Christus verbonden,
Dick Vegter (voorzitter).
Even voorstellen.
Mijn naam is Peter Reijnders. Ik ben 55 jaar, vrijgezel en woon in Axel,
Zeeuws Vlaanderen. Ik ben lid van de Evangelische Gemeente De Brug in Lokeren (België). Na mijn kennismaking met het werk in Noord-Luxemburg
voel ik mij meer en meer geroepen om Johan Koopman in Luxemburg te
helpen, het liefst door er te gaan wonen. Dit lijkt (nog) onmogelijk, maar we
hebben een God die het onmogelijke mogelijk maakt! Mijn gaven en ervaringen liggen met name op het gebied van evangelisatie en redactie (schrijven).
In deze twee gebieden zal ik dan ook vooral mijn inbreng ten dienste stellen
van het werk van de Stichting De Sterke Toren. Ik zal zo veel als mogelijk in
Luxemburg vertoeven om daar hand- en spandiensten te verrichten
(evangelisatie) en ben dan ook onlangs een week bij Johan geweest. We hebben o.a. gefolderd en gesprekken gehad. Een wonderlijke anekdote wil ik U
niet onthouden. Op 22 oktober ging ik met de bus van Wincrange naar
Wiltz. Binnen 10 minuten nadat ik daar uitgestapt was kwam ik langs een
auto met een Ichthus-teken achterop! Als we bedenken dat er in het noorden van Luxemburg misschien maar enkele tientallen christenen wonen, dan
was dit wel héél bijzonder! Ik heb dan ook prompt een kaartje van de gemeente HoffnungfirJiddereen achter de ruitenwisser gestopt! Voor mij is dit
– na wat er eerder al gebeurde – weer een duidelijk teken dat de Here mij
in Luxemburg wil hebben. Bidt hier ook voor a.u.b!
Vriendelijke groeten, Peter Reijnders.
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BOUWSTENEN
“Zou voor de Here iets te
wonderlijk zijn!”
(Gen. 18: 14)
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Activiteiten.
Dank voor het boekenfeest in Vianden van 21 en 22 september. Er is
voor 250 – 300 euro aan boeken verkocht, en er zijn maar liefst 700
kalenders weggegeven! Bidt dat de Here hierdoor harten zal aanraken.
Op veler verzoek komt op 8 maart 2014 het Flanders Gospel Choir
weer naar Luxemburg. Dit is een blijvend gebedspunt, omdat we op
zich wel heel wat mensen mogen verwachten. Wat voor uitwerking
zal dit voor de gemeente hebben?
Er is vanaf dit jaar geen grote kerstmarkt meer in Vianden. In plaats
daarvan kunnen we met een boekentafel gaan staan op week- of
maandmarkten. Wegens ziekte van de organisator was dit een tijdlang niet mogelijk. Bidt dat we dit in goede orde kunnen uitwerken.
Dank voor de vertaling van het Johannes-evangelie in het Luxemburgs, die nu vrijwel compleet is. Deze zal wellicht nog voor het eind
van het jaar in druk verschijnen. Bidt voor de voortgang van dit
enorme project!
Contacten.
Johan heeft een heel aantal contacten, die (nog) buiten de gemeente om gaan. Bidt dat hij zo tot zegen mag zijn en blijven, en dat ook
hierin harten aangeraakt mogen worden. Eén van hen kwamen we
tegen in een supermarkt; de Here leidt ook deze dingen!
Bidt ook voor de vrouw in Vianden, waar Johan al ruim een jaar contact mee heeft door de luistertelefoon. Dat zij uit de depressiviteit
mag komen waarin ze nu nog verkeert.

Bidt voor de voortgang van de Bijbelstudiegroep, die Johan elders in het
oosten van het land tweemaal per maand leidt, en wel in het bijzonder voor
een vrouw die pas een kind heeft gekregen: dat ze erbij mag blijven ondanks de vele zorg die de baby nodig heeft.
Er reageren wel meer mensen op de luistertelefoon; bidt dat dit ook zijn
vrucht mag afwerpen.
Gebedsonderwerpen leden van de gemeente.
Dank voor de zoon van Dora, die nu dan toch echt opgenomen is om af te
kicken van zijn drugsverslaving. Bidt dat dit mag slagen in de kracht van de
Here. Bidt ook voor Dora die het nog steeds zwaar heeft en als weduwe alleen een bedrijf moet runnen.
Voorgangersoverleg in Luxemburg.
Dankt en bidt voor het voorgangersoverleg, dat eenmaal per maand plaatsvindt in het zuiden van Luxemburg (Bertrange). De laatste jaren is er steeds
meer samenhang gegroeid tussen de bestaande gemeenten. Het streven is
om een jaarlijkse gezamenlijke eredienst te houden.
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Preekagenda Johan:
November 2013
3 nov 10.00 u Derenbach
10 nov -----------17 nov 10.00 u Uithoorn
24 nov 10.00 u Derenbach
December 2013
1 dec 10.00 u Derenbach
8 dec 10.30 u Gerolstein (D)
15 dec ------------22 dec 10.00 u Derenbach
25 dec 10.00 u Valkenburg
29 dec 10.30 u Gerolstein (D)
Januari 2014
5 jan 10.00 u Derenbach
12 jan 10.00 u Venray
19 jan 10.00 u Derenbach
26 jan 10.00 u Geleen
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Van de penningmeester
Beste leden van de vriendenkring,
Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de afgelopen maanden augustus, september en oktober 2013.
Giften augustus 2013 € 1705,03
VSteU 25,--JRteAadR 16,-- StEvangGemteU 35,--WteA 40,-- deNJteA 10,-- BijbgemteV 125,
-- StBaptgem 150,-- LteU 25,-- BteM 15,--D 15,-- SdRteS 50,-- TteG 34,03 dU 25,-- BaptgemteV 150,-- DabarteO 230,-- LteN 50,-- VvE 10,-- VDMteR 50,-- KV30,-- SHteWbD 75,- SB 25,-- R 100,-- vDdV 25,-- vdWteW 10,-- dKB 20,-- H 50,-- G 10,-- HdL 50,-- KteV 40,
-- BK 50,-- H 50,-- MteH 30,-- vdWteN 15,-- vB 30,-- dJ 40,-Giften september 2013 € 2168,03
Dabar 59,00 Dabar 59,00 BibelgemteV 125,-- VSteU 25,-- JRteAadR 16,-- StEvangGemteU
35,-- WteA 40,-- LteU 25,-- BteM 15,-- StBaptgem 150,-- BL 50,-- vdHN 25,-- SdeRteS 50,-TteG 34,03 BaptgemteV 150,-- dU 25,-- S10,-- DabarteO 80,-- LteN 50,-- VvE 10,-VDMteR 50,-- KV 30,-- SMteWbD 75,-- vDdV 25,-- vdWteW 10,-- dKB 20,-- H 50,-- G 10,
-- HdL 50,--KteV 40,-- EvGemteU 160,-- MteB 400,-- BK 50,-- H 50,-- MteH 30,-- vdWteN
15,-- vB 30,-- dJ40,-Giften oktober 2013 € 1964.03
VSteU 25,-- JRteAadR 16,-- StEvangGemteU 35,-- WteA 40,-- BijbgemteV 125,-- LteU 25,-BteM 15,-- StBaptgem 150,-- S 25,-- SB 25,-- D 15,-- SdeRteS 50,-- TteG 34,03 BaptgemteV
150,-- dU 25,-- SBteH 25,-- LteN 50,-- M150,-- dW 75,-- M 25,-- VDMteR 50,-- VvE 10,-Dabar 59,-- SMteWbD 75,-- KS 30,-- SB 25,-- dU 50,-- dWS 100,-- dU50,-- vdHN 25,-vDdV 25,-- BL50,-- KB 100,-- KteV 40,-- VA 5,-- BK 50,-- H 50,-- vdWteN 15,-- vB 30,-- dj
40,-- MteH 30,-N.B.1. Door het nieuwe systeem, dat de bank steeds verder in gebruik gaat nemen, is op
de afschriften minder informatie terug te vinden omtrent de gevers. Hierdoor ontbreekt
mogelijk uw woonplaats bij de omschrijving.
N.B.2. Over de resultaten van de actie “CODE ROOD, JOHAN in NOOD” zullen we U
volgende maal berichten
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)

