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Inleiding.
Hierbij het activiteitenverslag van 2014.
Met de activiteiten is beoogd invulling te geven aan het doel van het Huis van Gebed, zoals is
verwoord in artikel 2 van de statuten (zie website Huis van Gebed onderdeel ‘Over ons’).
Dagelijkse gebedsuren.
Elke dag, behalve op zon- en feestdagen, is het morgen- en avondgebed gehouden, waarbij elke dag
zijn eigen thema kent. Maandag: Christus’ gemeente; dinsdag: zending en evangelisatie; woensdag:
regeringen en samenleving; donderdag: jongeren en ouderen; vrijdag: de wereld van de Islam en
andere wereldgodsdiensten; zaterdag: Israël en het Midden-Oosten. Tijdens de gebedsuren zijn ook
specifieke (individuele) noden opgedragen. Als bestuur zijn wij verwonderd en beschouwen het als
een zegen dat de gebedsuren na het afscheid van dominee Geuze in het najaar van 2013 altijd
doorgang hebben kunnen vinden.
Overige gebedsuren.
Maandelijks is het voorgangersgebedsuur gehouden, verder de maandelijkse mannengebedskring, de
zeswekelijkse bidstond voor het Koraaleiland, de driemaandelijkse predikantenbidstond (met
Reeuwijk en Dorkwerd), de viermaandelijkse bidstonden voor de Hervormde Kerk van Oost-Afrika en
voor Kenia én de bidstond voor de vergadering van de Generale Synode van de PKN.
Bidstonden.
In 2014 zijn de volgende bidstonden gehouden:
 Verkiezingsbede gemeenteraad op 18 maart. Ds J.G. Barnhoorn sprak een appèlwoord over ‘God,
de enige helper’;
 Pinksterbeden van 2 t/m 5 juni;
 Kroonbede op 15 september. Ds M.D. Geuze sprak appèlwoord over ‘Wijsheid – gevraagd en
gekregen’;
 Israëlbede op 4 oktober. Deze bede werd gehouden in de eigen locatie van het Huis van Gebed;
 Hervormingsbede op 31 oktober. Ds G. Herwig verzorgde de opening en sluiting van de avond.
De heer W. Heidenrijk sprak een appèlwoord over ‘De sluier op het gelaat van Mozes’.
Behoudens de Israëlbede zijn de overige beden gehouden in de Hervormde Dorpskerk.
Nieuwsbrief.
Driemaal is de Nieuwsbrief uitgebracht: maart, september en december. Grotendeels is de
Nieuwsbrief digitaal verzonden. Aan een beperkte groep geïnteresseerden is deze bezorgd.
Overige activiteiten.
De overige activiteiten vonden in 2014 plaats:
 Deelname aan Week van Gebed van 18 januari tot en met 25 januari;
 Nacht van Gebed voor vervolgde christenen;
 Gebedsavond op 26 augustus tijdens de Nacht van Nunspeet;
 Startavond van gebedsgroepen op 8 september. De evangelist en pastoraal werker de heer W.
Hoogendijk verzorgde de inleiding over de noodzakelijkheid van voorbede voor de verkondiging
van het evangelie;
 Periodiek overleg van Gebedsteam voor bevrijding en genezing. Voor de werkzaamheden van het
Gebedsteam is een folder opgesteld. Voorts zijn de activiteiten kenbaar gemaakt op de website;
 Vanaf november wordt frequent op vrijdagavond een jongeren gebedsavond georganiseerd;
 Tijdens het gebedsuur op de maandagmorgen wordt met regelmaat een presentatie verzorgd
door zendingsmedewerkers die met verlof zijn.
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Bestuur en Raad van Advies.
Met betrekking tot het Bestuur en de Raad van Advies is het volgende op te merken:
 Twaalf bestuursvergaderingen zijn er gehouden in 2014. Naast de lopende activiteiten is de
aandacht vooral gericht geweest op de toekomst van het Huis van Gebed; welke activiteiten en
hoe deze in te vullen. Tot dit moment is daar nog geen algehele eenduidigheid over. Tot heden is
de functie van coördinator nog vacant. Op de vergadering van 3 maart is afscheid genomen van
broeder W. Salverda. Zijn termijn als bestuurslid is ten einde. Zeven jaar heeft hij mogen dienen
voor het Huis van Gebed. Vanaf 7 april is broeder A. Rebel als aspirant-lid toegetreden tot het
bestuur. Momenteel heeft broeder Rebel in beraad of hij zal toetreden tot het bestuur. Vanaf 5
mei werkt het bestuur samen met broeder Jonathan Varwijk. Jonathan vormt voor het Huis van
Gebed de schakel naar de jeugd die samenkomt in de interkerkelijke jeugdverenigingen Eljada en
Eljakim;
 Eén bestuursvergadering is op 3 maart gecombineerd met de Raad van Advies, waarin mede is
gesproken over de toekomst van het Huis van Gebed;
 Het bestuur heeft elke maandagavond, behalve de maandagavonden van de
bestuursvergaderingen, gebedsgroep Koraaleiland en feestdagen, een bestuursbidstond
gehouden. Tijdens deze bidstonden is vooral om leiding gebeden voor de toekomst van het Huis
van Gebed en vervulling van de vacante positie van coördinator;
 Eenmaal heeft het bestuur zich op 28 februari een dag afgezonderd om door te bidden en vasten
licht te verkrijgen over onze positie als Huis van Gebed;
 Eenmaal heeft het bestuur overleg gehad met degenen die leiding geven aan de dagelijkse
gebedsuren.
Veel werk is er ook in 2014 verricht door de betrokkenen bij het Huis van Gebed. Van de Drie-enige
God is daartoe de kracht ontvangen. We hopen en bidden dat de verrichte activiteiten Zijn zegen
mogen hebben tot Zijn Eer en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Hem komt de lof, eer, aanbidding en
dankzegging toe!

Nunspeet, 2 februari 2015

Het bestuur,
W.C. het Lam (1e voorzitter)
E. Beelen (2e voorzitter)
J. de Weerd – Van Olst (secretaris)
G. van ’t Hul (penningmeester)
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