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In deze gebedsbrief: 
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Gebedsbrief nr.  124 
 
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 Rue de la Chapelle 17 
L-9513 Wiltz, Luxemburg 
Telefoon: 00352 2695 0327 
Mobiel: 00352 621 340 209 
E-mail: sterketoren@gmail.com 
 
Websites: 
www.desterketoren.nl 
www.hoffnungfirjiddereen.lu 
 
Het bestuur 
Voorzitter: 
Dick Vegter 
Heide 4 
6088 PD Roggel 
Telefoon: 0475-495676 
Mobiel: 06-23733411 
 
Secretaris/penningmeester: 
Peter Reijnders 

Zie correspondentieadres 

Druk: 
Werkcentrum Aalsmeer 
Zwarteweg 98, Aalsmeer 

Bestemming giften 
Uw giften zijn Nederland aftrekbaar 
volgens de ANBI wet.. 
 
Periodieke schenking 
In de nieuwe wetgeving is bij het 
vastleggen van een periodieke 
schenking geen tussenkomst van 
een notaris meer nodig. 
 
Bankrelaties  Nederland 
ING: NL 26 INGB 0002009586 

NL51 ABNA 0975 5852 90 

t.n.v. st. De Sterke Toren 

Heide 4, 6088 PD Roggel 
 

Bankrelatie België 
Nr. BE50 000334302618 

tnv. Koopman Johannes 
ovv. Johan Sterke Toren 
L-9780 Wëntger (Wincrange) 
 

Telefoon JK: 00352-26957478 
Email PR: p.reijnders@mylife.lu 

 
Testamentische beschikking 
“Ik legateer, vrij van rechten en kos-
ten, aan de stichting ‘De Sterke To-
ren’ gevestigd te Roggel, 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 DE VOORZITTER. 

 

Lucas 9:10:” Toen nam Hij de vijf broden en twee vissen 

en zag op naar de hemel, sprak de zegen uit en brak 

ze…….. en zij werden allen verzadigd.” 

 

Eigenlijk moet er een sierrandje om deze rondzendbrief! Niet alleen omdat 

het net Pasen is geweest (Jezus leeft!), maar ook omdat we zulke goede be-

richten aan U mogen doorgeven over ons project “Hoffnung fir Jiddereen” in 

Luxemburg! 

 

We zijn op zaterdag 28 maart als bestuur (Peter en ondergetekende) en Jo-

han en de Thuisfrontcommissie (Henri, Bas en Wim), samengekomen voor 

onze jaarlijkse gezamenlijke vergadering. En hebben allen in grote eenheid en 

met dank geconstateerd, dat er zowel in diepte als in aantal een flinke groei 

is geweest in deze gemeente en dat er nog meer zit aan te komen! Gewel-

dig! Prijs de Here, want Hij is goed en van Hem kunnen we het alleen maar 

verwachten!  

 

Dit is een antwoord op gebed, uw gebeden en de onze! En hiervoor zijn Uw 

giften en gebeden door God gebruikt! Fantastisch toch als Uw en onze be-

scheiden middelen door de Here zo worden vermenigvuldigd? God zegene 

U! 

 

Leest U maar snel welke goede berichten er te melden zijn op de volgende 

pagina’s! 

 

In Christus verbonden, 

Dick Vegter. 
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Persoonlijk:   

“Werp uw bekommernis op de Here, Hij 

zal voor U zorgen!” (Ps. 55: 23). 
 
Ik wil U allen groeten in de naam van de Here, die is en die 

was en die komen zal! Het is weer fijn om wat te mogen ver-

tellen over het werk hier in Luxemburg. Het gaat momenteel 

heel bijzonder. Er is zegen op zegen (ik loop de hele dag met een “big 

smile” op mijn gezicht rond) en ook mijn gezondheid is boven verwach-

ting! Wat wil een mens nog meer! 

Algemeen:  

We hebben een goede vergadering gehad met het bestuur en de Thuis-

frontcommissie!  Samen willen we proberen om het werk in Luxemburg 

meer bekendheid te geven, zowel in Nederland als in België.   We probe-

ren dan ook samen te beslissen wat we het beste kunnen ondernemen.  

Wat Nederland betreft is het plan dat Peter en Johan alle gemeenten be-

zoeken waar hij het meeste contact mee heeft om daar een presentatie 

te geven over de voortgang van het werk in Luxemburg. 

Samenkomsten:  

Zoals U wellicht weet hebben we al enige tijd op verzoek van de leden 

zelf(!) elke zondag een bijeenkomst. Op 29 maart moest ik op verschillen-

de plaatsen in Nederland preken. Toch hebben we een samenkomst ge-

had, die door henzelf was georganiseerd. We werkten een thema uit aan 

de hand van enkele vragen, en in een volgende dienst wordt daar dan ver-

der op ingegaan.  Dit blijkt een heel goede formule, waardoor ons ge-

meente-zijn verder gestalte krijgt, en we er allemaal bij betrokken raken. 

Voorgangers:   

De gemeenten in het zuiden waar we contact mee hebben staan allemaal 

voor veranderingen vanwege naderende pensioneringen.  Wij mogen ook 

voor hen bidden, dat er voldoende opvolging gevonden zal worden.  Een 

deel van de zegen op het werk zit in het pastorenoverleg.  Dit mag niet 

ten einde komen doordat er mensen vertrekken, die dit overleg leiden.  

 
 
 
 
 
J 
O 
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M 
A 
N  

BOUWSTENEN 
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Evangelisatie: 

We horen van een Luxemburgs echtpaar dat zich ook wil gaan bezighouden met 

evangeliserend werk.  Dit is goed nieuws!  In de volgende rondzendbrief hopen 

we hier meer over te kunnen berichten.  We weten nu zelf nog niet wie het zijn 

en waar ze wonen.  Maar het is duidelijk dat de Here aan het werk is in Luxem-

burg! 

Nieuwe contacten: 

We hebben n.a.v. een pastorenbijeenkomst contact gevonden met één lid van de 

groep waar vorig jaar al sprake van was. Het gaat om een al wat oudere man, Jo-

sef.  Hij heeft nu ook een samenkomst van ons bezocht.  We vragen uw gebed 

voor het vervolg hiervan. 

Websites: 

De ontwikkeling van de Luxemburgse website gaat langzaam verder.  Bid voor 

een verdere invulling ervan: wat kunnen we toevoegen om mensen te interesse-

ren voor het evangelie?  Dat dan zonder een sectarische indruk te wekken, want 

zo beziet men al snel alles wat niet valt onder de RK kerk. 

Gebedspunten:  

Enkele van onze gebedspunten worden nu ook vermeld in de gebedsbrief van de 

Evangelische Alliantie Vlaanderen.  Voor ons is dit eveneens goed nieuws!  We 

beseffen het misschien niet dagelijks, maar op deze manier zijn er steeds meer 

mensen die ons dragen in gebed.  Wat we zeker wel zien is de positieve uitwer-

king daarvan. 

Gebedspunten gemeenteleden: 

Natalie was een tijdlang ziek, ze had een tamelijk zware griep, maar komt er nu 

weer bovenop.  In haar geloofsleven gaat zij steeds verder vooruit!  Bid dat haar 

man dit ook mag opmerken, zodat hij het geloof aan kan nemen. 

Dora’s zoon neemt het bedrijf over, hij worstelt daarbij nog altijd met zijn versla-

ving.  Bid dat hij een ontmoeting met de Here mag hebben. 

Peter: De verkoop van zijn huis in Nederland blijkt moeilijker te zijn dan gedacht.  

Op zich is dit een tegenslag, waarvoor gebed wordt gevraagd!  Een positief punt is 

dat hij plotseling een sollicitatie kon doen.  Deze loopt nog tijdens het maken van 

deze rondzendbrief. 

Daniel: zijn moeder heeft steeds meer zorg van hem nodig.  Onlangs overleed een 

tante van hem.  Een dankpunt is dat hijzelf groeit in de Here. 

Marianne: zij gaat goed vooruit, ze komt steeds meer los van de invloed van de 

Jehova’s Getuigen.  Het komt nu ook voor haarzelf in zicht om weer naar de sa-

menkomsten te komen.  Bidt u ook voor haar a.u.b. 

 

God zegene U allen, 

Vriendelijke groeten,     Johan. 
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Van de secretaris 
De vorige keer noemde ik dat ik contact had met een school in Diekirch.  

Voordat ik hiermee verderga heb ik nu eerst contact met een scholiere in 

Eupen.  Dit kwam tot stand via het pastorenoverleg in St Vith.  Zij maakt een 

werkstuk over de klimaatverandering, en daar weet ik vanwege mijn studie 

voldoende van om haar vragen te beantwoorden.  Dit is alweer een won-

derlijke leiding van de Here, want zoiets verwacht je niet als je naar een pas-

torensamenkomst gaat!   

Met het echtpaar in Troisvierges heb ik nog wat telefonisch contact gehad.  

We gaan binnenkort weer eens een ontmoeting plannen.  Un kunt ook voor 

hen bidden dat ze de Here leren kennen. 

Nog steeds kom ik bovengemiddeld veel mensen tegen die me de weg vra-

gen.  Mijn gebed is nu dat er ergens een tweede ontmoeting volgt, zodat het 

dan tot een gesprek kan komen. 

Verder heb ik de laatste tijd relatief veel gedaan aan het bijhouden van mijn 

vroegere studie meteorologie.  Naar de mens gesproken moet ik in dit land 

helemaal niet verwachten dat ik daarmee werk kan vinden.  Maar dat dacht 

Petrus waarschijnlijk ook toen de Here hem zei om overdag naar diep water 

te gaan en daar te gaan vissen.  Ondertussen gebeuren er op dit punt dingen 

waarin ik duidelijk de leiding van de Here ervaar, en die tot zinvolle contac-

ten gaan leiden.  Los daarvan staat de sollicitatie die ik verstuurd heb, die in 

de Bouwstenen al vermeld is.  Er gebeurt dus van alles! 

In onze samenkomsten ervaar ik het vooral als prettig dat we nu samen de 

diverse onderdelen van de dienst kunnen  verzorgen, zodat niet alles meer 

op Johan terecht hoeft te komen.  Dit is een goede ontwikkeling!  Toch zien 

we niet uit onze gelederen binnen een paar jaar een opvolger voor Johan 

voortkomen.  Dus moet ik welhaast het bijbelvers dat ik vorige keer aan-

haalde opnieuw vermelden: Ik hef mijn ogen op naar de bergen.  Vanwaar zal 

mijn hulp komen? 

Daarbij proberen we wat nieuwe contacten te leggen, of ook contacten die 

we al hebben wat dichter bij het werk hier in Luxemburg te betrekken.  Dit 

vindt plaats in Nederland en nu ook in Vlaanderen.  Hierin zijn we volledig 

afhankelijk van de leiding van de Here, en de wijsheid die Hij ons geeft.  

Want het is immers Zijn werk! 

 

Vriendelijke groeten,            Peter. 

 



GIFTENVERANTWOORDING. 

 
Februari: 885,03 € 

HS 75; HGS 25; RK 30; JV 10; WH 20; HL 50; CdU 25; VadG 100; BS 50; MT 34,03; GdW 

50; ED 15; JL 25; FB 15; StEG 25; SV 25; JJ 16; StB 150; AM 30; TH 25; BK 50; JK 40 

 

Maart: 2758,03 € 

PR 100; JvD 25; KB 250; HGS 25; HS 75; JV 10; AS 15; RK 30; HL 50; JA 300; CdU 25; 

VadG 100; StBD 80; StBD 59; BS 50; MT 34,03; TS 50; JL 25; JB 15; StB 150; PR 200; StBD 

59; SV 25; JJ 16; JvD 25; JvD 25; StEG 25; LvdW 15; BvB 30; LdJ 40; AM 30; TH 25; EGU 

200; BK 50; KM 400; LvdW 15; LdJ 40; JK 40; BvB 30 

 

In het bovenstaande overzicht kunt u zien dat er iets bijzonders is gebeurd.  

Terwijl na de jaarwisseling de giften dramatisch terugliepen, kwamen deze in 

maart ineens weer geheel op peil, zonder dat hiervoor bewust actie is ge-

voerd!  We willen alle gevers bijzonder bedanken.  Daarbij geven we alle eer 

aan de Here, want Hij is het die dit bewerkstelligd heeft!  Zo wordt opnieuw 

duidelijk dat de Here voor ons zorgt, en dat het werk in Luxemburg door kan 

en moet gaan.  Uw gift is goed terechtgekomen! 

In de Here verbonden, 

Peter Reijnders 

 

 

Preekbeurten Johan: 

19 apr. 10 u. Derenbach 

26 apr. 10 u. Geleen   17.30 u. Wincrange 

3 mei   10 u. Derenbach 

10 mei  10 u. Valkenburg       17.30 u. Wincrange 

17 mei   10 u. Derenbach 

24 mei       17.30 u. Wincrange Pinksteren 

31 mei       17.30 u. Wincrange 

7 juni   10 u. Derenbach 

14 juni 10.30 u. Gerolstein   17.30 u. Wincrange 

21 juni  10 u. Derenbach 

28 juni 10 u. Venray        17.30 u. Wincrange  
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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 


