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Inleiding. 
 
Het activiteitenverslag 2021 van de Stichting Huis van Gebed Nunspeet ligt voor u.  
Er is aandacht voor  

 Gebedsactiviteiten  

 Pastorale begeleiding  

 Corona maatregelen 

 Stagiair 

 Contact met Eljada en Eljakim 

 Bestuur en de Raad van Advies  

 Visiedagen/jaarplan 
 
In dit verslag ziet u een opsomming van activiteiten die zichtbaar hebben plaatsgevonden.  Activiteiten die zijn 
georganiseerd vanuit het Huis van Gebed om de doelstelling die we hebben, dienstbaar te zijn aan kerk en 
maatschappij, handen en voeten te geven. Wat u niet leest in deze opsomming zijn al die gebeden en gesprekken die 
spontaan plaatsvonden. Wat voor ons niet meetbaar en niet zichtbaar is, zijn al die bemoedigingen die mensen 
ervoeren tijdens de gezamenlijke gebedsuren, en de inspiratie die mensen opdeden om (nog) meer ook thuis en 
elders de plaats op de wachttoren in te nemen.  
 

Gebedsactiviteiten 
 Elke morgen, behalve op zon- en feestdagen, is er gebedsuur in het Huis van Gebed, Stationslaan 10G te 

Nunspeet van 9 u tot 9.45 u en van 19 u tot 19.45 u (ivm lockdown soms van 16 u tot 16.45 u) 
 Omdat we vanwege de Corona maatregelen niet konden samenkomen of maar met een beperkt aantal 
mensen, deden we een aantal maanden de gebedsuren in de ochtend digitaal via Google Meet 
Op maandag wordt gebeden voor  Christus’ gemeente,  
op dinsdag voor  zending en evangelisatie,  
op  woensdag voor overheid  en samenleving,  
op donderdag voor jongeren en ouderen,  
op vrijdag voor de wereld van de Islam en andere wereldgodsdiensten en  
op  zaterdag voor  Israël en het Midden-Oosten.  
Tijdens de gebedsuren zijn ook specifieke en spontane gebeden en individuele en actuele  noden 
opgedragen.  
’s Morgens zijn er vier tot acht deelnemers, ’s avonds twee tot vijf.  
Maandelijks krijgen 28 personen een rooster toegestuurd van de dagelijkse gebedsuren en eventuele 
verdere mededelingen. 

 Elke eerste maandag van de maand is er een gebedsuur  met een presentatie door iemand die voor een 
zendingsorganisatie werkt. Daarna drinken we koffie met elkaar.  We mogen daarvoor de winkel van 
Blijmare gebruiken. Zo konden er ondanks Corona maatregelen toch bijna maandelijks 15 personen 
aanwezig zijn bij een presentatie van een veldwerker 

 Maandelijks is er het voorgangersgebedsuur, iedere drie maanden de predikantenbidstond (met Reeuwijk en 
Dorkwerd), elke vier maanden de gebedsuren voor de Hervormde Kerk van Oost-Afrika en voor Kenia in het 
bijzonder. Vòòr het begin van de vergadering van de Generale Synode van de PKN wordt  er een bidstond 
voor deze synode gehouden in het Huis van Gebed 

 Elke zes weken is er de bidstond voor Koraaleiland.  Vanwege het aantal deelnemers (ongeveer twintig) vindt 
die plaats in het gebouw van Het Venster aan de Elburgerweg in Nunspeet. 

 In de derde week van januari is er de nationale gebedsweek. Daar nemen we ook aan deel. Vanwege de 
coronamaatregelen werd die deze keer digitaal gehouden 

 De geplande netwerkavond kon vanwege de Coronamaatregelen niet doorgaan. 

 In juni hadden we de Nacht van Gebed. Deze keer ook digitaal. Van 20 uur tot 22 uur kwamen er in 
verschillende huizen een paar mensen bij elkaar. Onderling waren we verbonden via Google Meet. Naast 
gezamenlijk bidden, keken we naar de filmpjes van Open Doors. Netty Voorthuizen regelde deze avond. 
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 De activiteiten van Revive Aanbiddingsavonden (voorheen door de stichting Revive) wordt bezocht door 
veelal jongere mensen. Zij hebben de aanbiddingsavonden in schoolgebouw De Bron aan de Mr.Drostweg in 
Nunspeet. Dit omdat het schoolgebouw een grotere ruimte heeft. Het gros van de avonden konden 
doorgaan. Er is samen gebeden en aanbeden.  

 

Pastorale begeleiding 
Gebedsteam voor innerlijke genezing en bevrijding 
Door dit team wordt een traject voor innerlijke genezing en/of bevrijding aangeboden aan mensen die daar om 
vragen, zogenaamde confidenten. Meerdere teams of personen hebben op regelmatige basis gesprekken met deze 
confidenten.  
 

Corona maatregelen 
Door de Corona maatregelen waren we minder in staat extra activiteiten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld meer mensen 
kennis laten maken met het Huis van Gebed. Ook de interactie met het inloopgedeelte in  Blijmare kwam niet tot 
ontwikkeling. Indien noodzakelijk deden we de bijeenkomsten digitaal via Google Meet. 
 

Stagiair Jonathan van der Plas 
Jonathan van der Plas, student CHE vervolgde zijn stage voor de opleiding Godsdienst Pastoraal werk aan de 
Christelijke Hogeschool Ede in het Huis van Gebed Nunspeet. Hij ontwikkelde vragen met betrekking tot de visie die 
de verschillende bestuursleden hebben ten aanzien van het Huis van Gebed. Hij nam een interview af bij de 
bestuursleden en enkele mensen die de gebedsuren van het Huis van Gebed bezoeken.  En hij organiseerde twee 
visiedagen. Jonathan rondde zijn stage af in oktober 2021. Op 8 november trad hij in het huwelijk met Roos. Ze zijn 
gaan wonen in Utrecht. 
 

Bestuur en Raad van Advies 

Met betrekking tot het Bestuur is het volgende op te merken: 

 In 2021 waren er elf bestuursvergaderingen. Twee van deze bestuursvergaderingen duurden een dag en waren 
georganiseerd als visiedag. Jonathan van der Plas gaf leiding aan deze dagen. 
Er was geen vergadering samen met de Raad van Advies.  
Er werd een jaarplan opgesteld voor het seizoen september 2021/september 2022 (zie onder 
Visiedagen/jaarplan).  
Er werd een poster van dit thema gemaakt die dit jaar ophangt in het Huis van Gebed. 

 De jaarrekening 2020 werd vastgesteld en goedgekeurd 

 De website is bijgehouden. Het blijkt niet mogelijk om aan deze website een Agenda toe te voegen die ook door 
externe mensen ingevuld kan worden. We overwegen om een nieuwe website te laten bouwen bij Hayona. 

 de Raad van Advies werd uitgebreid met Arjen Vos en Bert Varwijk. Samen met Cor Oudijn vormen zij nu de Raad 
van Advies en in 2022 zal een vergadering met hen worden gepland.  
 

Visiedagen/jaarplan 
 
Jonathan van der Plas (stagiair) ontwikkelde een vragenlijst voor de bestuursleden om aan de hand hiervan meer 
duidelijkheid te krijgen over ieders visie en ieders dromen ten aanzien van het Huis van Gebed en de toekomst van 
het Huis van Gebed. Dit omdat er na het samengaan van Revive en het Huis van Gebed een nieuwe situatie ontstaan 
is. En er is een nieuwe samenstelling van het bestuur. Hij interviewde de bestuursleden en maakte een  
samenvatting van deze interviews. Die werd op een bestuursvergadering besproken. Naar aanleiding hiervan 
besloten we twee ‘heidagen’ te organiseren om meer aan te kunnen voelen hoe een ieder staat in zijn functie als 
bestuurslid van het Huis van Gebed.  
De gezamenlijke conclusie die getrokken werd, is als volgt verwoord: 
 
Het Huis van Gebed wil bijdragen aan de komst van het Koninkrijk van God (verlangen naar herleving) door: 
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 Faciliteren van gebed/aanbidding (gebedsruimte, gebed door kracht van de Heilige Geest, volhardend    
gebed beloften) 

 Inspireren tot gebed / aanbidding 

 Verbinden van mensen (bidders, samenleving) Niet in de eerste plaats de kerken vertegenwoordigen in het 
Huis van Gebed, zoals voorheen een doel was, maar mensen samen brengen 

 Gestalte geven aan de opdracht van de kerk : priesterlijke houding  

 Komen tot het maken van een jaarplan (van september tot september) waarin deze doelen verwoord 
worden en praktisch gemaakt worden. Het geheel verwoorden vanuit  een thema. De bedoeling van dit 
jaarplan is om meer gericht te praten over de inhoud van de plannen die we maken. 
 

Enkele bestuursleden hebben een jaarplan geschreven. Vanuit het jaarthema: Laat de vlam weer branden.  
Voor dit jaar zijn de plannen dus gericht op het weer aanwakkeren van het verlangen naar herleving in Nunspeet en 
omgeving van het geloof in Jezus en van de liefde voor Hem.  
Dit willen we concreet doen door 

 De dagelijkse gebedsuren te houden en proberen daar meer mensen voor te vinden. Door de corona 
maatregelen hebben we hieraan nog geen gestalte kunnen geven 

 Netwerken: we zijn begonnen om meer contact te hebben met de leiding van Eljada en Eljakim. We besloten 
hen het boekje te geven van Loren Cunningham: Is dit echt van U Heer? Het boekje werd in dank aanvaard. 

 Meer mensen te bereiken via de inloop in Blijmare. Vanwege Coronamaatregelen, kwam dit niet van de 
grond 

 Een netwerkavond te houden  in november (deze is verplaatst naar maart 2022 ivm coronamaatregelen), de 
gebedsweek in januari en een conferentie in juni 

 
 
Nunspeet, januari 2022 
 
Het bestuur, 
Jonathan Varwijk, voorzitter 
Ronald Rouvoet, secretaris 
Wim ten Voorde, lid, 
Hans Storm, lid 
Leuni Geuze,  lid 
 
Gert de Jager, penningmeester, beperkt zijn activiteiten tot de financiën en het jaarverslag daarvan. 


