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Gebedsbrief nr.  122 
 

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 
 

Marc. 6:31; En Hij zeide tot hen: “Komt hier en gaat met Mij alleen naar een 

eenzame plaats en rust een weinig!” Jezus zag, dat de discipelen (na de uitzending 

van de zeventig) (over)vermoeid waren en Hij bood hen aan om een poosje 

“vakantie” te houden. Rusten in het werk van de Heer is een Bijbels begrip! Ik 

hoop dan ook, dat U deze zomer van de rust hebt kunnen genieten, thuis of (ver) 

weg! 

Met veel enthousiasme starten we het nieuwe seizoen! Een tijd met nieuwe kan-

sen, ook voor Luxemburgers. In het verleden hebben we een paar artikelen in de 

rondzendbrief geschreven over de mensen in Luxemburg. Zij hebben echt een an-

dere cultuur als Nederlanders en Belgen. En hebben dus ook een andere benade-

ring nodig! Veel Luxemburgers komen via internet tot geloof. Lekker zonder 

“pottekijkers” een soort valse schaamte. Daarom hechten wij extra aan goede 

websites. De website www.desterketoren.nl is nu helemaal vernieuwd en wordt 

actueel gehouden door met name Peter Reinders en met hulp van Johan Koop-

man. Ondanks de moeizame arbeid mogen we veel (en steeds meer) zegen erva-

ren. Ook de website www.hoffnungfirjiddereen.lu wordt daarom binnenkort ver-

nieuwd. Bezoekt U de beide sites maar eens! 

In oktober vergadert het bestuur voor de 1e maal dit nieuwe seizoen. Er staan be-

langrijke zaken op de agenda, zoals de bestuurswisseling, een eventuele vrienden-

dag, evangelisatie, samenwerking met (een) andere gemeente(s) en ja, natuurlijk 

ook de financieel situatie. Ondanks, dat de inkomsten zeer zijn teruggelopen zien 

en ervaren wij, dat de Here zorgt voor de voortgang van het project in Luxem-

burg! Het is (gelukkig) niet van onze eigen kracht afhankelijk! 

 

In Christus verbonden, 

 

Dick Vegter (voorzitter). 

http://www.desterketoren.nl
http://www.hoffnungfirjiddereen.lu
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Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, om 

Uw goedertierenheid, om uw trouw (Ps.115:1). 

 

Algemeen. 

Uw Naam komt enkel eer toe! U die nooit laat varen de wer-

ken uwer handen. Dit is ons “Leitmotiv” in dit project in 

Luxemburg. God is goed. Hij helpt mij en troost mij wanneer 

het nodig is. Ook zorgt hij er voor, dat mijn gezondheid beter is als ooit 

tevoren! 

 

Nieuwe website Stichting De Sterke Toren. 

Hebt u onlangs de  website van De Sterke Toren al gezien? 

(www.desterketoren.nl) Deze is in een nieuw jasje gestoken. We zijn nog 

niet helemaal klaar; er komen bv. nog foto’s en een videofilmpje op; maar 

hij is zeker nu al bezienswaardig! De komende tijd zal dit ook gaan gebeu-

ren met de Luxemburgse website Hoffnung fir Jiddereen 

(www.hoffnungfirjiddereen.lu) . Daarnaast zijn we bezig met het doorne-

men van het adressenbestand. 

 

Boekenfeest Vianden. 

Op 20 en 21 september is er weer het boekenfeest in het kasteel van Vi-

anden.  We willen daar weer heel wat kalenders weggeven.  Als u dit 

leest is dit al voorbij.  De website waar we het hierboven over hadden is 

echter zodanig actueel, dat U daarop kunt nazien hoe het feest verlopen 

is. Bid voor het werk van de Naprediker. 

 

Evangeliseren. 

We zijn bezig met een nieuwe evangelisatiemethode: “Eenvoudig evangeli-

seren”.  Sommigen van ons gebruiken dit al.  Bid dat het tot een zegen 

mag zijn. 

 

Gebedspunten. 

De gebedspunten komen nu een stuk uitgebreider aan de orde als voor-

heen, zodat u kunt zien wat er allemaal gebeurt; dit is namelijk veel meer 

dan wat op het eerste gezicht het geval lijkt.  Daarbij noemen we geen 

namen, vanuit het oogpunt van privacy van alle betrokken personen. 
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N  

BOUWSTENEN 

http://www.desterketoren.nl
http://www.hoffnungfirjiddereen.lu


 5 

De drugsverslaafde. In het leven van de drugsverslaafde zijn er veranderingen 

voor wat betreft het bedrijf, dat hij samen met zijn moeder runt. Hij komt er nu 

zowat alleen voor te staan.  Bid dat hij in staat zal zijn om dit te doen; dat hij het 

samen met de Here mag doen.  Bid ook voor zijn moeder, die oververmoeid is; 

dat ze nieuwe kracht vindt bij de Here. 

 

Uit de ban van de Jehova’s getuigen getrokken. Een zuster, die een paar jaar 

geleden tot geloof kwam in onze groep had zich daarna aangesloten bij de Jeho-

va’s Getuigen. Maar zij raakte daar zo teleurgesteld, dat ze onlangs terugkwam.  

Ze vroeg om pastorale begeleiding. Bid hiervoor, en bid dat ze nu helemaal los-

komt van de invloed en het gedachtengoed van deze mensen. 

 

Burn-out. Bid voor een broeder die een burn-out heeft gehad en nog steeds de 

gevolgen daarvan ondervindt; we gaan hem meer begeleiden dan voorheen. 

Een zuster met een burn-out. Zij is wat tot rust gekomen en zou misschien an-

der werk kunnen krijgen.  Onlangs stortte ze in, waarna geconstateerd werd dat 

haar lichaam te zwak is voor haar huidige werk.  Bid dat ze nieuwe kracht vindt, 

en dat ze de steun vindt van haar man, die ongelovig is.  Hun zoon, die nu 5 

wordt toont interesse in het geloof (zie vorige Bouwstenen).  Bid dat hij mag 

groeien in het geloof. 

 

Een gekwetse zuster. Deze is erg gekwetst door haar (ex-)partner.  Ze kan zich 

moeilijk concentreren vanwege een ongeluk, dat ze vroeger had.  Daarom is ze 

vaak wat depri, maar ze heeft steun aan bijbelstudie, die ik regelmatig aan haar 

geef.  Bid ook voor haar. 

 

Nieuw contact. De jongeman die in de Kerstdienst tot geloof kwam blijft steken: 

bid dat hij mag groeien in geloof. 

 

Evangelieverkondiging in de familie. Een zuster heeft een evangeliserend ge-

sprek gehad met haar kleindochter, waar die positief op reageerde.  Bid dat dit 

verder mag gaan. 

 

Een contact van vroeger. Ik had onlangs een gesprek met een caféhouder en zijn 

vrouw, die ik in mijn  begintijd ook al meerdere keren ontmoet had.  Zij vroegen 

om een vervolg!  Bid dat ze bij een volgende gelegenheid het evangelie aannemen. 

 

Nieuwe leden. Onlangs was er sprake van dat er enkele mensen bij onze ge-

meente zouden komen.  Hun leider is echter nog steeds niet komen opdagen, en 

wij hebben geen adressen.  Bid voor een opening. 

In Christus verbonden, Johan Koopman. 
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Overzicht preekbeurten Johan: 

5 oktober  Derenbach  

12 oktober Weert   

19 oktober Derenbach  

26 oktober Geleen   

 

2 november Derenbach 

9 november ---------- 
16 november Derenbach 

23 november Eupen (B) 
30 november Valkenburg  

 

7 december Derenbach  

14 december ------------- 

21 december Derenbach 

28 december Prüm (D) 
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Van de penningmeester 
 

Beste leden van de vriendenkring,  

 

Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de afgelopen  maanden juni, 

juli en augustus  2014. 

 

Totaal juni €1444,03 

H 10,-- vDdV 25,-- SM 75,-- VDM 50,-- KV 30,-- VvE 10,-- LteN 50,-- BaptGemteV 

100,-- du 25,-- SdR 50,-- DabatteO 59,-- DabarteO 80,-- TteG 34,03 D 40,-- L 25,-- 

StBaptgem 150,-- B 15,-- StEvangGem 25,-- KB 80,-- WteA 40,-- JR 16,-- VSteU 25,-- 

dJ40,-- vB30,-- vdW 15,-- M 30,-- H 50,-- Collet 115,-- BK 50,-- K 40,-- 

 

Totaal juli € 2069.03 

B 250,-- VDM 50,-- SB 25,-- KV 30,-- SM 75,-- VvE 10,-- DabarteO 59,-- LteN 50,-- 

SB 25,-- BaptGemteV 100,-- U 25,-- TteG 34,03 SR 50,--  FE 50,-- M 100,-- S 15,-- 

KB 20,-- L 25,-- StBaptGem 150,-- B 15,-- StEvGem 25,-- VS 25,-- WteA 40,-- JR 16,-

- SB 25,-- 

vB 30,-- ChrGemteU 200,-- dJ40,-- M 30,-- vdW 15,-- H 50,-- ChrGemteU 160,-- BK 

50,-- VA 5,-- ChrGemteU 160,-- K 40,-- 

 

 

Totaal augustus €1760,03 

SB 25,-- SM 75,-- KV 30,-- VvE 10,-- LteN 50,-- du 25,-- SdR 50,-- TteG 34,03 BL 50,

-- B 350,-- D 15,-- VDM 50,-- vDdV 25,-- KB 20,-- B 15,-- L 25,--StBaptGem 150,-- 

JR 16,-- VS 25,-- WteA 40,-- StEvGem 25,-- vB 30,-- dj 40,--vdW 15,--M 400,-- M 30,

-- H 50,-- BK 50,-- K 40,-- 
 

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 


