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Gebedsbrief nr.  121 
 

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.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: NL 26 INGB 0002009586 

t.n.v. st. De Sterke Toren 
Heijnenstraat 43 
5963 NK Hegelsom 
 

Bankrelatie België 
Nr. BE50 000334302618 

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 To-
ren’ 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 
 

“Hem nu, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte is oneindig 

veel meer te doen, dan wij bidden of beseffen!” (Efeze 3: 20). 

 

Wat is het toch een voorrecht om met U te mogen delen, dat God bezig is 

in Luxemburg. Hoe individualistisch de gemiddelde Luxemburger ook is, God 

is bij machte de hardste harten te bereiken! Binnenkort zullen er weer een 

aantal leden worden toegevoegd aan de kleine en dappere gemeente 

Hoffnung fir Jiddereen. Het is een kleine Gideonsbende, opdat duidelijk mo-

ge blijken, dat God het werk doet en niet wij mensen! 

Kon ik ook maar zo enthousiast reageren als het om de financiële situatie 

gaat! Maar helaas, ik moet U mededelen, dat de vriendenkring het op dit mo-

ment (een beetje) laat afweten! Sinds februari is er een daling in de giften, 

die ik dramatisch zou noemen, als ik niet heilig geloofde in de tekst hierbo-

ven uit Efeze 3! Er is in de laatste 4 maanden slechts ca. 50% van de normale 

gemiddelde giften binnen gekomen. Daarmee komt het project in de geva-

renzone; net nu er aan alle kanten positieve dingen gebeuren. Op 14 juni 

vergadert het bestuur en zal zij o.a. trachten na te gaan waar deze plotselin-

ge en rigoureuze daling vandaan komt. Misschien komt het door  het instel-

len van de SEPA. Misschien denken velen van U wel: “Nu Peter Johan helpt 

hoeven we Johan minder te steunen?” We hebben nl. ontdekt, dat sommige 

mensen denken, dat Peter evangelist en/of zendeling is en opvolger van Jo-

han. We willen dat verhaal direct uit de wereld helpen! Peter is een fijne 

christen, die zo onder de indruk is geraakt van het werk in Noord-

Luxemburg, dat hij zijn baan heeft opgezegd en als lid van de gemeente 

HfJ wil helpen het evangelie daar te verspreiden. Maar een flinke financiële 

steun aan Johan is minstens de komende 3 jaren (waarna hij een klein  pensi-

oen zal krijgen) nog hard nodig, anders stort het werk (menselijkerwijs gesp-

roken dan) alsnog in elkaar! En dat moeten we met ons allen niet willen! 

Helpt U mee? 

 

In Christus verbonden, 

Vriendelijke groeten    Dick Vegter 
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“Al wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet be-

schaamd uitkomen!” (o.a. Rom.10:11). 

 

 

 

Nieuwe leden.  

We mogen terugzien op een tamelijk rustige periode, maar achter 

de schermen gebeurt er heel wat!  Daar is God aan het werk! Er 

komen namelijk binnenkort enkele gemeenteleden bij! Zij 

wonen al een tijd in de regio Wiltz, maar tot nu toe ontvingen zij al-

leen Bijbelstudie vanuit het zuiden van het land.  We zijn de Here 

zeer dankbaar voor deze onverwachte groei en we hopen ze spoe-

dig te leren kennen! 

 

Plannen. 

Verder is dit een periode van plannen maken.  Concreet staat er een 

nieuwe bijbeltentoonstelling op de agenda voor volgend jaar.  Peter 

gaat daar het zijne aan toevoegen.  Bid hiervoor a.u.b! 

 

Peter.  

Bij dit alles is Peter verder aan het inburgeren; hij is nog druk met de 

inrichting van zijn appartement in Wiltz en houdt zich bezig met de 

Franse en Luxemburgse taal.  Bid ook voor een baan in Luxemburg 

voor hem!  
 

Nog enkele gebedspunten: 

Een voortdurend gebedspunt is ook dat er veel ziekte en overspan-

nenheid is onder onze contacten en de gemeenteleden.  Velen  plan-

nen activiteiten om zorgen te bedekken, in plaats van de Here te 

zoeken.  We vragen uw gebed om bevrijding en rust voor allen.  

 

De vrouw uit Vianden laat al enige tijd niets meer van zich horen.  

Bid voor een hernieuwd contact, en dat zij een nieuw leven kan op-

bouwen met de Here. 

 
 
 
 
 
J 
O 
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BOUWSTENEN 



 5 

 

Het gaat steeds wat beter met de ex-drugsverslaafde, maar zijn moeder 

raakt oververmoeid door het vele werk dat zij te doen heeft.  Bid voor een 

goede verstandhouding tussen beiden, en dat ze allebei hun hulp van de He-

re mogen verwachten.  

 

Bid voor het echtpaar waarvan de vrouw in onze gemeente komt terwijl 

haar man zegt, dat hij niets van het geloof wil weten.  Hun zoontje van 4 jaar 

vroeg echter onlangs om gebed, en wat later ook om voor te lezen uit de 

kinderbijbel!  Dank de Here voor Zijn werk  

in een jong kinderhart!  Bid dat door hem zijn vader het geloof mag vinden. 

 

In Christus verbonden, 

Vriendelijke groeten    Johan Koopman. 

 

VAN PETER. 
Zoals ik verleden keer vertelde ben ik in maart verhuisd. Dat liep in 1e in-

stantie niet vlekkeloos, maar daarna nam de Here het heft in handen en ver-

liep alles zeer voorspoedig.  

De afgelopen tijd heb ik mij bezig gehouden met de vraag hoe ik mij zo con-

creet mogelijk kan inzetten om Johan te helpen in het functioneren van de 

gemeente en in de verspreiding van het evangelie. Dit heeft tot nu toe al ge-

resulteerd in de aankoop van enkele CD’s met Duitstalige liederen voor de 

begeleiding in de samenkomsten. Op dit moment ben ik bezig met het uit-

zoeken van geschikte flyers, die huis aan huis verspreid kunnen worden. 

Op de planning staat ook nog de verdere opbouw van de nieuwe website, 

samen met een deskundige (Milo Baron). 

De inrichting van mijn appartement is intussen al een heel eind gevorderd 

(uit bouwpakketten), zodat er binnenkort ook (informele) samenkomsten in 

Wiltz kunnen plaatsvonden. Nu nog een baan vinden; we mogen van de He-

re meer dan het gewone verwachten! 

 

Vriendelijke groeten, 

Peter Reinders. 
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Preekagenda 1e kwartaal 2014: 
 
6 juli   Derenbach 

13 juli  ------- 

20 juli  Derenbach 

27 juli  Uithoorn 

 

3 augustus Derenbach 

10 augustus Geleen 

17 augustus Derenbach 

24 augustus Venray  

31 augustus ------- 

 

7 september Derenbach  

14 september Valkenburg 

21 september Derenbach  

28 september  Oudewater 10:00 uur 

   Bodegraven 18:30 uur 
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Van de penningmeester 
 

Beste leden van de vriendenkring; 
Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de afgelopen  maanden 
maart, april en mei 2014. 
 
Maart totaal € 1809,03 
BijbGemV 125,-- VSteU 25,-- JRteAaadR 16,-- WteA 40,-- StEvangGem 25,-- B 15,-- STBapt-
Gem 150,-- L 25,-- vdHN 50,-- BapGemteV 50,-- Dabar 59,-- Dabar 80,-- TteG 34.03 SdR 50,-- 
du 25,-- BapGemteV 100,-- LteN 50,-- KV 30,-- BL 50,-- SB 25,-- VvE 10,-- SM 75,-- VteR 50,-- 
S10,-- vDdV 25,-- Dab 230,-- K 40,-- EvGemteU 160,-- BK 50,-- H 50,-- M 30,-- dj 40,-- W 15,-- 
 

April  totaal € 1229,03 
StEvangGem 25,-- VSteU 25,--JR 16,-- WteA 40,-- B15,-- St.BaptGem. 150,-- L 25,-- D 15,-- 

vdHN 50,-- SdR 50,-- TteG 34,03 dU 25,-- BaptGemV 100,-- SB 25,-- LteN 50,-- VvE 10,-- 

Dabar 59,-- SB 25,-- KV 30,-- SM 75,-- VDteR 50,-- vDdV 25,-- BL 50,-- K 40,-- V 5,-- BK 

50,-- H 50,-- M 30,-- dj 40,-- W 15,00 vB 30,-- 

 

Mei  totaal € 1389,03 
K 40,-- EvGem te U 160,-- BK 50,-- H 50,-- EvGemteU 295,-- M 30,-- dJ40,-- W 15,-- vB 30,

-- VSteU 25,-- JR 16,-- WteA 40,-- StEvangGem 25,-- L25,-- H 10,-- StBaptgem150,-- B 15,-- 

Dabar 59,-- dKB200,-- SdR50,-- TteG 34,03 BapGemteV 100,-- du 25,-- BL 50,-- MK 160,-- 

LteN 50,-- VvE10,--KV 30,-- dKB 80,-- VDteR 50,-- SM 75,-- SB 25,-- vDdV 25,-- 

 

Afgelopen jaren hebben een aantal van u onze broeder Koopman in Luxem-

burg ondersteund door middel van een automatisch incasso. Met het intreden 

van SEPA zijn ook de regels rond het automatisch incasso ingrijpend gewijzigd. 

Daarom hebben wij afgelopen maanden geen automatisch incasso meer kun-

nen doen vanaf uw rekening. Hierdoor is bij U wellicht onduidelijkheid ont-

staan.  

Daarom  deze vermelding in de nieuwsbrief 

Wilt u onze broeder toch blijven steunen met zijn werk in Luxemburg dan vra-

gen wij u dit per overboeking te doen op banknummer NL26INGB 0002 0095 

86 tnv Stichting de Sterke Toren. 

 

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 



 
 
 

 
 

 

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

onaantastbaar. (Spreuken 18:10) 

 

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 


