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Gebedsbrief nr.  123 
 
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.. 
 

 
Bankrelatie  Nederland 
ING: NL 26 INGB 0002009586 

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 
 
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 DE  VOORZITTER. 

 

“Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de 

heerschappij rust op Zijn schouder..!”  (Jes. 9:5). 

 

In de vorige bestuursvergadering op 18 oktober 2014 hebben we afscheid 

genomen als bestuurslid van Margriet de Kruijf. Zij heeft het penningmees-

terschap zo’n 7 jaar (Bijbelse periode) vlekkeloos uitgevoerd. We hebben on-

ze dankbaarheid naar haar uitgesproken en wensen haar en haar man heel 

veel zegen van de Here toe bij haar/ hun nieuwe bediening, nl. de verzorging 

van maar liefst 5 pleegkinderen, waarvan enkele bijzondere zorg nodig heb-

ben! 

 

Tegelijk is de functie van ondergetekende van voorzitter-secretaris terugge-

bracht naar alleen voorzitter. Beide vacante functies zullen vanaf dat moment 

worden vervuld door Peter Reijnders als secretaris-penningmeester. Geen 

kleine taak, maar hij kan het prima aan denken wij! We wensen hem dan ook 

heel veel succes in deze bediening. Hij is gebleken een grote steun te zijn 

voor de Stichting De Sterke Toren en voor onze broeder Johan persoonlijk. 

Zoals U weet woont hij sinds enige tijd op enkele kilometers afstand van Jo-

han in Luxemburg en zij hebben dan ook zeer regelmatig intensief contact! 

Hij zal zich vooral bezig houden met evangelisatie. 

 

Financieel gaat het erg moeizaam op dit moment.  We willen niet alweer een 

actie starten, maar het is wel goed om erop te wijzen dat Johan voor 100% 

van giften afhankelijk is!  Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen; zorgt u er-

voor dat het werk ook in de toekomst  door kan gaan? 
 

Rest ons U een hele gezegende Kersttijd toe te wensen en een voorspoedig 

2015! 

 

In Christus verbonden, 

Dick Vegter (voorzitter).  
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Niet ons, HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam eer, 

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

 

 

 

 

We mogen opnieuw  terugzien op een gezegende tijd, waarin we 

zien dat de Here aan het werk is!  Dat zien we niet alleen in onze 

kleine gemeente, maar ook in de contacten daarbuiten. 

 

Algemeen: 

- We zijn aan het inventariseren hoe we ons in wat groter verband 

kunnen organiseren,  zodat we beter naar buiten kunnen treden en 

ook meer kunnen doen.  De concrete invulling hiervan is echter 

geen eenvoudige zaak. 

- Het gaat goed met Johan’s gezondheid, de dokter was heel tevre-

den! 

 

Pastoraat 

- Johan heeft nu veel meer tijd voor pastorale gesprekken met men-

sen die niet of weinig naar de samenkomsten komen.  Dit gebeurt 

op de achtergrond maar is daarom niet minder belangrijk!  Het 

vormt  zelfs de basis van de gemeentebouw, omdat hier niemand van 

de ene dag op de andere naar een evangelische kerkdienst wil gaan. 

- Ondertussen hebben we te maken met drie gevallen van burn-out, 

en daarbij nog steeds een drugsverslaafde met wie het op en af gaat. 

- Het gaat goed met de vrouw die vier jaar bij de Jehova’s Getuigen 

is geweest.   Ze bloeit weer op en komt wellicht al binnenkort weer 

naar onze samenkomsten. 

- Eén van onze gemeenteleden heeft een ongelovige man, maar hij 

wordt steeds op verschillende manieren met het geloof geconfron-

teerd. 
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BOUWSTENEN 
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Evangelisatie 

- We hebben meegeholpen aan twee boekenstands: op 9 november in 

Munshausen (de Hubertusmarkt) en op 15 en 16 november in Walferdange 

op de grote jaarlijkse boekenbeurs.  Beide keren hebben we honderden 

Goede-Zaad-kalenders weg kunnen geven en hebben we een aantal goede 

gesprekken gehad, zodat we dit als een flinke zegen ervaren hebben!  Een 

iets uitgebreider verslag is te vinden op de website. 

- We gaan nog weggeefkalenders bijbestellen om hier in de streek te kunnen 

verspreiden, met daarbij het miniboekje ‘Eenvoudig Evangeliseren ‘ op zak. 

- Er is een nieuw contact met een caféhouderechtpaar, waarvan de vrouw 

uit eigen beweging interesse voor het geloof bleek te hebben! 

- De organisatie van een nieuwe Bijbeltentoonstelling en/of een optreden 

van een gospelkoor moet door gebrek aan financiën nog enige tijd uitgesteld 

worden.  Toch zouden we dit graag willen doen! 

 

Website 

- Na de Nederlandse website komt nu de Luxemburgse site aan de beurt 

voor een vernieuwing.  We zijn bezig de ideeen daaromtrent uit te werken 

en vaste vorm te geven. 

 

Organisatie: 

Peter is, zoals u in het stukje VAN DE VOORZITTER kunt lezen nu secreta-

ris-penningmeester.  Hij zoekt nog altijd werk, al dan niet via zijn vroegere 

universitaire studie meteorologie. 

 

Gebedspunten: 

- Al deze punten zijn natuurlijk tevens gebedspunten!   
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Van de secretaris 
 

Hoewel er in de BOUWSTENEN al wat persoonlijke punten aan de orde 

zijn gekomen wil ik hier op deze plaats nog wat aan toevoegen.  Eén ding 

valt me steeds weer op, namelijk dat het niet meevalt om echt contact te 

maken met de mensen.  Een kort praatje bij de supermarkt of in het appar-

tementengebouw waar ik woon is al haast meer dan men gewend is.  Toch 

zijn dat juist mogelijkheden om vriendschappen op te bouwen, en daarmee 

ben ik nu dan ook bezig.  Daarbij is het me op straat al meerdere keren 

overkomen dat mensen me de weg vroegen, of hulp bij het bedienen van de 

parkeerautomaat.  Ook in deze kleine dingen werkt de Here! 

Verder vraag ik me af wat we hier kunnen doen, zodanig dat het overkomt.  

Want men zou schrikken van een te fors aangezet christelijk getuigenis, zo-

dat dit zelfs averechts kan werken, en dat moeten we zien te voorkomen.  

De vraag hoe het dan wel moet is voor een deel hierboven al beantwoord: 

het zit in de kleine contacten!  Daarom was het ook zo’n zegen om nu al 

een paar keer een christelijke boekenstand te mogen bemannen, want daar 

konden we vele van die kleine contacten leggen, door middel van het wegge-

ven van Goede Zaad-kalenders.  Ik zie daarom uit naar een vervolg hiervan! 

Eén bijbeltekst kwam me in verband hiermee in gedachten, namelijk 

Joh.16:12: ‘Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen’.  

Dus gaat het erom te kijken wat de mensen waar we mee omgaan wèl kun-

nen dragen, zodanig dat we hier Gods Woord op een zinvolle manier kun-

nen verspreiden. 
 

In de Here verbonden, 

Peter Reijnders, secretaris 

 

Van de penningmeester 
Beste leden van de vriendenkring, 

Onderstaand vindt u de giftenverantwoording van de afgelopen maanden 

september en oktober 2014. 

 
Totaal september: € 2858,03 

StEvGem 25,-  DabarO 59,-  JteAR 16,-  StBaptGem 150,-  B 15,-  L 25,-  dKB 20,-  BL 50,-  

TteG 34,03  SdR 50,-  VsteU 25,-  WteA 40,-  vDdV 25,-  BaptGemV 100,-  dU 25,-  DabarO 59,

-  AS 200,-  LteN 50,-  VvE 10,-  KV 30,-  BL 50,-  DabarO 80,-  DabarO 230,-  SM 75,-  vDdV 

25,-  EvGemZuid 1000,-  K 40,-  ChrGemU 160,-  BK 50,-  H25,-  M 30,-  dJ 40,-  vB 30,- W 15,- 



Totaal oktober: € 1309,03 

StBaptGem 150,-  B 15,-  L 25,-  dKB 20,-  D 15,-  dW 50,-  DabarO 59,-  H10,-  SdR 50,-  StEvGem 

25,-  VSteU 25,-  JR 16,-  WteA 40,-  SB 25,-  TteG 34,03  BaptGemV 100,-  dU 25,-  SB 25,-  LteN 

50,-  vW 100,-  VvE 10,-  BL 50,-  KV 30,-  SM 75,-  SB 25,-  vDdV 25,-  K 40,-  VA 5,-  BK 50,-  H 

25,-  M 30,-  vdW 15,-  dJ 40,-  vB 30,-  
 

Mede namens evangelist Johan Koopman in Luxemburg willen wij u hartelijk 

danken voor uw financiele bijdrage aan zijn zendingswerk.  Een speciaal woord 

van dank is op zijn plaats voor de Evangelische Gemeente Zuiderkapel in Haar-

lem, die drie collectes in zijn geheel afgedragen heeft voor het werk in Luxem-

burg; dit leverde het prachtige bedrag van 1000 euro op!  Nogmaals onze har-

telijke dank hiervoor! 
 

Peter Reijnders 

 

 

Overzicht preekbeurten Johan: 
7 december   Derenbach 

14 december -------- 

21 december Derenbach 

24 december Gerolstein (D)  Aanvang 16 uur 

28 december Prüm (D) 

 

4 januari   Derenbach 

11 januari  Geleen 

18 januari  Derenbach 

25 januari  -------- 

 

1 februari  Derenbach 

8 februari  -------- 

15 februari  Derenbach 

22 februari  --------- 

Zoals u ziet zijn er in januari en februari nog drie data niet ingevuld.  Wanneer 

u Johan wilt uitnodigen op één van deze dagen, dan is het nog mogelijk om 

hierover een afspraak te maken.  In maart zit de agenda al wel vol! 
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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 


