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Bouwstenen On-line is op verzoek een e-mailbrief die naast de vriendenbrief van st. ‘De Sterke Toren’ één maal per maand 

uitkomt. Wij willen daarmee uw betrokkenheid in gebed bevorderen voor het zendingswerk in Noord-Luxemburg. Tevens 

willen wij u vragen met deze brief enige bekendheid te geven aan het werk van Johan Koopman binnen uw gemeente. 

Kunt u deze brief doormailen naar uw voorganger/predikant of oudsten of leden van uw gemeente? Hartelijk dank.  

 

 

 

Fil. 1:3-6 

Ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk; immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen 

met blijdschap , wegens u deelhebben aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch 

ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal 

voortzetten tot de dag van Christus Jezus. 

 

De volgende rondzendbrief komt eind september. Intussen is er echter zoveel te melden, dat het mij 

goed leek om een Onlinebrief tussendoor te sturen om u weer op de hoogte te houden van de 

vorderingen in Luxemburg en uw gebed te vragen voor deze zaken. 

 

Folders verspreiden: 

U weet dat we regelmatig folders verspreiden in de regio, en we hebben u verteld, dat daardoor in 

februari iemand tot geloof gekomen is.  Nu hebben we in de afgelopen tijd weer drie antwoordkaarten 

terug ontvangen. De Heer werkt, ook in de vakantie! 

 

1. Van een jongen van 13 jaar, die graag een N.T. wil hebben. Iemand van Italiaanse oorsprong. 

Maar hij spreekt vloeiend Frans, Duits en Luxemburgs. Zijn voornaam is: Amirreza. 

2. Ook een vrouw van 69 jaar wil graag een gesprek. Haar voornaam is:  Marie. 

3. Dan een vrouw van 34 jaar, ook zij wil een gesprek. Haar voornaam is: Isabelle.  

 

Bidt u mee voor deze 3 kontakten? 
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Zangles: 

Zoals U vermoedelijk  weet krijg ik al geruime tijd zangles van een professionele zanglerares.  Om ook op 

die wijze de gemeente beter te kunnen dienen.  Regelmatig probeerde ik ook iets van het Evangelie 

kwijt te kunnen bv. door een  Bijbeltekst  aan te halen. Veertien dagen geleden mocht ik spontaan mijn 

getuigenis geven. Haar antwoord daarop was: “ Ik ben al jaren met de Bijbel bezig, maar vanavond heb 

ik een antwoord gekregen op de vragen, die ik al die jaren had, o.a. over de vrijheid in Christus 

(Genade)!”  

Na het gesprek mocht ik met gebed afsluiten.  Haar voornaam is: Myléne  Bidt u mee? 

 

Boekenfeest: 

12 en 13 september 2009 hebben we weer het Boekenfeest in Vianden.  Bidt u mee, voor de 

voorbereidingen en de dagen zelf? 

 

 

Agenda en Spreekbeurten: 

                                         
September   
 

06.           Wentger                                     

12 &13    Boekenfeest                        

20            Wentger                                       

27            Dedemsvaart                               

 

Oktober 

 

04  Wentger 

11  Valkenburg 

18  Wentger 

25  Geleen 

 

In Christus verbonden, 

 

Met een hartelijke groet uit Luxemburg,   

Johan Koopman 
 


