
Pand HvG: 

Van meet af aan is er de zoektocht naar een pand geweest. De visie begon met Laan 66, Nunspeet. 

Een pand dat al een aantal jaren te koop stond. Er kwamen echter onvoldoende financiële middelen 

en toen is het pand verkocht aan dr.Van Vliet, oogarts.  

Pand F.A.Molijnlaan 113 volgde, maar bleek niet geschikt.  

Voor  F.A.Molijnlaan 17 bleken ook geen voldoende financiën binnen te komen.  

Ondertussen kwamen we sinds 3 oktober 2005 ’s morgen samen in de Harmonie voor het dagelijks 

gebedsuur.  

Met ingang van 1 oktober 2008 huurden we een kamer bij Evy Hardlooper, Brinkersweg 27. Daar 

begonnen we met gebedsuren ’s morgens en ’s avonds. 

Verschillende mogelijkheden zijn onderzocht om te komen tot koop van of nieuwbouw op 

Brinkersweg 27. Alle keren kon het niet doorgaan. Of vanwege ontbrekende financiën of omdat de 

plannen afgekeurd werden door de burgerlijke gemeente. 

De zoektocht ging verder met Revive naar de vroegere SNS bank en kantoorruimte van Elskamp 

boven de Marskramer. Het leidde niet tot een eigen pand. 

Per 1 juli 2020 zijn we verhuisd naar een zaal achter Blijmare, Stationslaan 10G. 

 

Geschiedenis HvG: 

Oktober 2002: Ds. M.D. Geuze ontvangt visie voor een Huis van Gebed tot zegen van  Christus’ 

Gemeente, het Joodse volk en de samenleving. Aanleiding was het pand aan de Laan 66 Nunspeet  

14 maart 2003: Eerste bestuursvergadering met als bestuursleden: G.J. Mekenkamp (voorzitter), 

L.van Twillert (tweede voorzitter), R.T. Diepeveen (secretaris), C.E. Snijders-Janse (penningmeester) 

en A.G. van Dalen (algemeen adjuncte) 

14 mei 2003: Stichting Huis van Gebed opgericht bij notaris mr. P. Pieltjes  

Volgens website wil het Huis van Gebed zich inzetten voor persoonlijk én gezamenlijk gebed. 

Gebed voor de christelijke gemeenten en voor de samenleving, in het bijzonder op de Noordwest 

Veluwe.  

Zij wil een oefenplaats zijn in 

 verootmoediging voor elkaar en verzoening met elkaar als christenen 

 aanvaarding van elkaar als gelovigen. We zijn leden van het ene lichaam van Christus 

 aanbidding en lofprijzing van Gods Naam 

 geestelijk strijden tegen de machten van de duisternis 

 het doen van dankzegging en voorbede voor Gods ene Gemeente, voor de christelijke 

gemeenten, voor Israël en de volken, voor zending en evangelisatie, voor overheid en 

samenleving 

 het verlenen van eerste pastorale en/of diaconale hulp aan allen, die een beroep op het Huis 

van Gebed doen; waar nodig met doorverwijzing naar plaatselijke gemeenten en/of andere 

instellingen van hulpverlening  



te dienen als een plaats van vorming en toerusting van gemeenten voor: 

 voorlichting over en onderwijs in gebed en wat daarmee samenhangt; 

 het naar behoefte stimuleren en coördineren van gebed en bidstonden 

28 augustus 2003: Eerste vergadering van het Bestuur met de Raad van Advies: W. Achter de Molen, 

ds. H.D. Bondt,  ds. J. Swager en J. van Twillert. Andere leden van de Raad van Advies: P. Epe, J. 

Minderhoud, L. Polinder  

September 2003: De eerste Nieuwsbrief verschijnt (oplage 700) 

28 oktober 2003: Het Voorgangersgebedsuur komt voor het eerst bij elkaar met vier deelnemers 

12 februari 2004: Eerste toerustingsavond met ds. R.J. Perk over ‘Groeien in het bidden’. 

21 – 29 mei 2004: De Pinksterstonden worden voor het eerst gehouden; in gebouw ‘De Wheme’ 

10 juni 2004: Eerste bidstond voor de verkiezingen in gebouw ‘De Wheme’; verkiezingen voor het 

Europese Parlement 

17 september 2004: Eerste Kroonbede in de Opstandingskerk 

November 2004: Het Huis van Gebed krijgt een logo, ontworpen door M. van de Hoef, en een eigen 

website, gemaakt door E.J. Bulthuis 

11 -15 januari 2005: De Week van Gebed voor het eerst door Huis van Gebed georganiseerd 

(voorheen door Gebedsplatform Nunspeet) 

20 -21 mei 2005: Nacht van Gebed voor het eerst door het Huis van Gebed georganiseerd (voorheen 

door Gebedsplatform Nunspeet) 

3 oktober 2005: Eerste morgengebed in gebouw ‘De Harmonie’, Lindelaan 1, Nunspeet. Leiding: G.J. 

Mekenkamp. Aanwezig: J. Beelen, M.D. en L. Geuze, E. Hardlooper, A.T. van de Pol en R. van Veen. 

4 mei 2006: Eerste Bevrijdingsbede in de Hervormde Dorpskerk. Ds. J.H. Velema spreekt over 

‘Bevrijding, toen en nu’. 

31 oktober 2006: Eerste Hervormingsbede in de Hervormde Dorpskerk. Ds. J.H. Velema spreekt over 

‘Kerkhervorming, vroeger en nú’. 

December 2007: De website wordt vernieuwd door W.Schipper 

1 oktober 2008: Eerste  avondgebed (en morgengebed) in het Huis van Gebed, Brinkersweg 27 

3 oktober 2008: Viering van het vijfjarig jubileum in de Open Hof Kerk in Nunspeet 

21 januari 2009: Ontbijt in het Huis van Gebed met burgemeester, gemeentesecretaris en 

wethouders van Nunspeet 

5 maart 2009: Eerste predikantenbidstond; gelijktijdig met bidstond  in Reeuwijk en Dorkwerd 

22 juni 2009: Eerste regiovergadering met vertegenwoordigers gebedswerk uit Elburg, Hattem, 

Heerde en wapenveld 

31 augustus 2009: Eerste Startavond voor bidders en gebedsgroepen in Nunspeet 

28 september 2009: Eerste Israëlbede in Hervormde Dorpskerk 

October 2009: Eerste gebedscursus in het Huis van Gebed 



9 november 2009: Eerste bidstond voor de Generale Synode van de PKN in het Huis van Gebed op 

verzoek van het Evangelisch Werkverband 

15 juni 2010: Eerste bezinningsmiddag met voorgangers in de gemeente Elburg 

23 maart 2011: Afscheid van br. G.J. Mekenkamp als secretaris. Hij wordt benoemd tot erelid 

26 maart 2011: Eerste netwerkdag van Nederlandse gebedshuizen in Nunspeet 

21 april 2011: Alie van Dalen, oud-bestuurslid, overlijdt op 54 jarige leeftijd 

19 september 2011: Het magazine Toekomstvisie voor Nunspeet wordt aan burgemeester Van 

Hemmen aangeboden 

8 oktober 2011: Eerste Nationale Gebedsdag in Nunspeet, waaraan onder meer burgemeester Van 

Hemmen en wethouder Koster meewerken 

21 maart 2012: Afscheid  van zr. E. Hardlooper-Rekers als penningmeester. Zij wordt benoemd tot 

erelid 

21-26 januari 2013: Week van Gebed wordt door de jeugdgroepen Eljada en Eljakim georganiseerd 

en niet langer door het Huis van Gebed 

2 september 2013: De website wordt vernieuwd door Jeroen Dijkgraaf 

21 september 2013: Viering tienjarig jubileum in de Open Hof Kerk in Nunspeet 

29 november 2013: Ds.M.D.Geuze, coordinator van het Huis van Gebed sinds 2003, neemt afscheid. 

Hij wordt benoemd tot erelid 

Wilke het Lam volgt hem op. 

16 februari 2015: afscheid Bert Bout als bestuurslid 

27 juni 2016: Gecombineerde vergadering met Raad van Advies. Waardering voor het vele werk van 

de coördinator (Wilke), zeker ook voor de instructie over bidden aan een groep jonge vrouwen. Gert 

van ’t Hul stopt als penningmeester. 

14 september 2016: in principe akkoord tot samengaan met de Stichting Revive, een stichting van 

voornamelijk jongeren die met opwekking bezig zijn, aanbiddings- en gebedsavonden hebben,  

Samen Kerst organiseren, zich betrokken voelen bij Outreach Nunspeet.  

Een kantoorpand boven de Marskramer zou een nieuwe locatie voor een Huis van Gebed kunnen 

worden. Huur is mogelijk. 

9 november 2016: Pand boven Marskramer is te ontoegankelijk voor ouderen. De Stichting 

Manifestatie van Kerken is ook bezig met een inloophuis. Informeren of het Huis van gebed daarin 

kan participeren. 

2 december 2016: Wilke geeft aan dat zending haar eerste prioriteit wordt. Er zal naar een  nieuwe 

coördinator gezocht moeten worden. 

9 maart 2017: Wilke heeft Jonathan Varwijk gesproken. Hij gaf aan dat hij zich geroepen voelt om 

gebedswerk in Nunspeet en omgeving te doen. Wilke gaat zich richten op Koraaleiland.  

27 juni 2017: overweging om samen te gaan met Revive nav inloophuis (waar overigens de 

Diaconieën van de kerken niet positief tegenover staan) Revive geeft aan dat zij wel graag hun eigen 



activiteiten willen blijven uitvoeren (sprekers uitnodigen, gebed/aanbiddingsavonden, gebedsweek 

Dorpsherberg, Samen Kerst, Outreach ondersteunen etc.). 

28 augustus 2017: Hvg en Revive staan er positief in om samen verder te gaan. 

2018: Er worden voorbereidingen getroffen voor het samengaan van het Huis van Gebed en Revive 

29 november 2019: De Stichting Revive en de Stichting Huis van Gebed gaan samen verder als 

Stichting Huis van Gebed. In het nieuwe logo wordt onder de naam Huis van Gebed toegevoegd: 

Verlangen naar herleving. De samenkomsten van Revive blijven in De Bron, schoolgebouw aan de 

Mr.Drostweg te Nunspeet.  

De dagelijkse gebedssamenkomsten van het Huis van Gebed blijven aan de Brinkersweg 27.  

Intussen zijn er, op verzoek van Blijmare,  besprekingen met boekhandel Blijmare. Zij gaan een 

nieuwe locatie betrekken aan de Stationslaan 10G. Het Huis van Gebed zou achter  de winkel een 

zaal kunnen huren. Een deel van Blijmare is bedoeld voor gesprekken met mensen die binnenlopen. 

Er is zo een mogelijkheid om – indien gewenst – meer persoonlijk te praten in het achterliggende 

Huis van Gebed 

1 maart 2020 Jonathan van der Plas wordt stagiair in het HvG vanuit de opleiding Godsdienst en 

pastoraat aan de CHE. In mei 2021 hoopt hij zijn stage klaar te hebben.  

1 juni 2020: De nieuwe Stichting Huis van Gebed huurt de zaal achter boekhandel Blijmare en richt 

die in als Huis van Gebed. Achter de boekhandel bevindt zich een ruimte waar nu de dagelijkse 

gebedsuren van de Stichting Huis van Gebed gehouden worden. De gesprekken van het pastoraal 

team, de bijeenkomsten van de predikanten van de Noordwest Veluwe, de voorgangersgebedsuren, 

de Kenia bidstonden en overige activiteiten die zich voordoen, vinden plaats in deze ruimte. Ook is 

de ruimte tijdens openingstijden van de boekhandel opengesteld voor persoonlijk gebed. 

De gebedssamenkomsten voor Koraal eiland, die ook uitgaan van de Stichting Huis van Gebed, 

worden gehouden in Het Venster, omdat er ongeveer twintig personen aan deelnemen. Die passen 

niet in het Huis van Gebed aan de Stationslaan.   

Het Huis van Gebed is toegankelijk voor mensen tijdens de dagelijkse gebedsuren, de openingstijden 

van boekhandel Blijmare en op afspraak. 

1 juli 2020: Het Huis van Gebed, Stationslaan 10G wordt geopend. 

 

 

 

 


