
 

Secretariaat: Heide  4 – NL 6088  PD  Roggel 

Tel. 0475.495676 - E-mail: sterketoren@gmail.com 

Web: www.desterketoren.nl - www.hetvergetenland.nl 

Bankrelatie Nederland: ING:  2009586 t.n.v. st. De Sterke Toren 

Heijnenstraat  43 te HEGELSOM 

St .  De  Sterke  Toren  

“Roep Mij toch aan en Ik zal u antwoorden en u grote, 

ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet” 

(Jeremia 33,3). 

 

Code rood Johan in Nood 

 
Terwijl het zendingswerk in Derenbach (Noord-Luxemburg) steeds meer vorm krijgt en er 

steeds meer mensen op zoek gaan naar het ware geloof, blijven de inkomsten van Johan 

Koopman de laatste tijd sterk achter! Daarom deze update! 

 

We kijken even terug 

 
Eind jaren 90 kreeg Johan van God de zekerheid, dat Hij wilde, dat Johan in Noord-

Luxemburg  gemeente stichtend werk zou moeten gaan doen!  

Na enige tijd van voorbereiding heeft hij in januari van het jaar 2000 die stap in 

gehoorzaamheid  en geloof gedaan! Een moedige stap die hij alleen heeft gezet  zonder hulp 

van een collega of een stel mensen, die hem zouden kunnen helpen.  

De eerste vijf jaren waren dan ook erg moeilijk voor hem en leverden geen zichtbare vrucht 

op. Het was geweldig, dat de vriendenkring hem desondanks bleef steunen. We zien dat als 

een wonder van God zelf! 

Per 1-1-2005 richtte Johan de “Kreschtegemeinschaft HoffnungfirJiddereen” op (in NL een 

soort stichting), omdat hij intussen een aantal contacten had gekregen. Er werden persoonlijke 

Bijbelstudies gegeven, die uiteindelijk geleid hebben tot zondag samenkomsten bij Johan aan 

huis. Intussen komt de gemeente bijeen in een Verenigingsgebouw. Daarnaast zijn er een 

aantal nieuwe contacten en een Bijbelstudiegroep van 8 personen in Noordoost Luxemburg.  

Maandelijks zijn er nu ook bijeenkomsten met voorgangers uit Zuid-Luxemburg, om samen 

met elkaar voor Luxemburg te bidden. 

 

De situatie nu 
 

Het bestuur heeft samen met de Thuis Front Commissie (TFC) het werk van Johan in 

Luxemburg op een rijtje gezet.   

De gemeente in Derenbach heeft veel zorg nodig. Dat behoeft uitleg.  

In de loop der jaren is er een gemeente ontstaan, die uit mensen  bestaat, die getekend waren 

door het leven. Ze hadden en hebben veel problemen. De gemeente moet leren in geestelijk 

opzicht te groeien naar volwassenheid. Johan sterke kant, het pastoraat, heeft dus op dit 

moment de grootste  prioriteit. “Johan voelt zich ook verantwoordelijk voor deze mensen 

en wil zich tot zijn 65
e
 , maar ook daarna nog zich voor hen inzetten! 

Ook bij Johan zelf kwamen zijn sterke, maar ook zijn zwakke punten naar voren. Johan kon 

en kan dat zware werk daar niet alleen aan. Naast Johan wil Peter Reinders (55 jr.) uit Zeeland 

zich nu gaan inzetten  ter ondersteuning van Johan. Hij kan met zijn gaven een aanvulling zijn 
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op die gaven en terreinen die Johan niet heeft of waar hij niet voldoende aan toekomt, zoals 

het evangelisatiewerk en meer contact met de vriendenkring, bv. door middel van 

rondzendbrieven, mails en interactief internet via onze (nieuwe) website.  

Peter heeft zelf plannen om in Luxemburg te gaan wonen en werken, in de buurt van Johan!   

Ook twee echtparen zijn aan het nadenken hoe en of zij het kunnen regelen om in Luxemburg 

te gaan wonen om Johan ter zijde te staan.  

Dat zou opnieuw een wonder van God zijn! 

 

De toekomst 
 

De inkomsten van de Stichting De Sterke Toren ten behoeve van Johan Koopman blijven de 

laatste tijd sterk achter! De crisis is daarvan vermoedelijk de grootste boosdoener! Daarnaast 

is wellicht toch het enthousiasme van de vriendenkring na zoveel jaren tanende! Daarom 

sturen we U graag deze update, want er zijn toch bijzondere ontwikkelingen in dit door God 

gewilde zendingsproject. 

 

We starten daarom met de actie “Code rood Johan in Nood”! 

 

Johan komt structureel ca. € 750,-  per maand te kort om zonder schulden zijn 65
e
 te halen. 

Daarna zullen zijn inkomsten door AOW en o.a. een stukje pensioen dat is opgebouwd in 

Luxemburg voldoende zijn om sober te kunnen blijven leven in Luxemburg. 

Maar nu op dit moment zijn de reserves op en dat betekent dat we vanaf eind oktober Johan 

alleen kunnen geven wat er maandelijks binnen komt. De maandelijkse bijdragen moeten dus 

structureel omhoog (in elk geval de komende 4 jaar).  

 

Deze jonge gemeente heeft onze hulp hard nodig zowel door gebed als financieel. Niet iedere 

Christen heeft de mogelijkheid om uitgezonden te worden en zeker niet naar het buitenland, 

maar een financiële handreiking doen door verhoging van uw maandelijkse bijdrage en/of een 

eenmalige gift, ligt waarschijnlijk wel in uw vermogen. 

 

Al vast dank,   

namens bestuur en thuisfrontcommissie van de Stichting De Sterke Toren.     

 

In Christus verbonden, 

 

Vriendelijke groeten, 

Dick Vegter. 

 

 
Wilt U meer weten over de Stichting De Sterke Toren en het zendingsproject in Noord 

Luxemburg? Bezoek dan onze website (zie onder), waarin U ook het werkplan 2012-2017 kunt 

vinden. 
 


