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Inleiding. 
Het activiteitenverslag 2015 ligt voor u.  
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. Lees maar, er staat meer dan dat er is geschreven. 
 
Dagelijkse gebedsuren. 
Elke dag, behalve op zon- en feestdagen, is het morgen- en avondgebed gehouden, waarbij elke dag 
zijn eigen speerpunt kent. 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. 
 
Overige vaste 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 gebedsuren voor de Hervormde Kerk van Oost-Afrika en 
voor Kenia én het gebed voor de vergadering van de Generale Synode van de PKN. 
 
Gebedsavonden 
In 2015 zijn de volgende gebedsavonden gehouden: 

 Dinsdag 17 maart: gebed voor verkiezingen Provinciale Staten; 

  Pinkstergebedsuur: elke avond van 18 t/m 21 juni; 

 Vrijdag 5 juni is de Nacht van Gebed georganiseerd; 

 Dinsdag 15 september was er een gebedsavond vanwege de opening van alle kerkelijk werk in 
het nieuwe seizoen; 

 Kroongebed voor koningshuis en overheid op 14 september; 
 
 Nieuwsbrief 
Drie keer is de Nieuwsbrief uitgebracht: maart, september en december. Grotendeels is de 
Nieuwsbrief digitaal verzonden. Aan een beperkte groep geïnteresseerden is deze bezorgd. 
 
Week van Gebed 
Van 17-24 januari 2015 is er de Week van Gebed gehouden, georganiseerd door Revive, 24/7 en 
Samen Kerst, waarin het Huis van Gebed participeert. 
 
Bidden en Vasten 
Zaterdag 26 september was er een dag van bidden en vasten, in verbondenheid met Israel omdat in 
die week de  Grote Verzoendag viel; 
 
Gebedsteam voor innerlijke genezing en bevrijding 
Dit team komt één keer per zes weken bij elkaar voor overleg en toerusting. 
Door dit team wordt een traject voor innerlijke genezing en/of bevrijding aangeboden aan mensen 
die daar om vragen, zogenaamde confidenten.  
Vanuit dit team werd ook een informatieavond verzorgd aan één van de hervormde wijkkerkenraden 
over gebondenheid en bevrijding. 
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Gebed voor Koraaleiland 
Eén keer per zes weken wordt er door een speciale gebedsgroep gebeden voor Koraaleiland. 
 
Toerusting invullen van Stille Tijd 
In oktober / november was er een serie van vier toerustingsavonden ‘Stille Tijd – hoe vul ik dat in?’ 
voor vrouwen. 
 
Overige activiteiten. 

 Tijdens het gebedsuur op de maandagmorgen wordt met regelmaat een presentatie verzorgd 
door zendingsmedewerkers die met verlof zijn. 

 
Bestuur en Raad van Advies. 
Met betrekking tot het Bestuur en de Raad van Advies is het volgende op te merken: 

 Tien bestuursvergaderingen zijn er gehouden in 2015. Naast de lopende activiteiten is de 
aandacht ook gericht geweest op de visie op de plaats van het Huis van Gebed in Nunspeet; 
welke plek willen wij innemen, en welke activiteiten passen daarbij? Het bestuur werkt nauw 
samen met de voormannen van Revive, onder andere  Jonathan Varwijk.  Jonathan vormt voor 
het Huis van Gebed de schakel naar de jongere generatie,  die samenkomt in de interkerkelijke 
jeugdverenigingen Eljada en Eljakim; 

 Eén bestuursvergadering is op 16 februari  gecombineerd met de Raad van Advies, waarin mede 
is gesproken over de (fysieke) plaats van het Huis van Gebed in Nunspeet;  

 Het bestuur heeft elke maandagavond, behalve  de maandagavonden van de 
bestuursvergaderingen, gebedsgroep Koraaleiland en feestdagen, een bestuursbidstond 
gehouden. Tijdens deze bidstonden wordt gebeden voor de actuele noden en vragen aangaande 
het Huis van Gebed, en wordt er gebeden om leiding door de Heilige Geest en visie voor het 
werk en wijsheid en daadkracht bij het nemen van besluiten tijdens de bestuursvergaderingen; 

 Eenmaal heeft het bestuur overleg gehad met degenen die leiding geven aan de dagelijkse 
gebedsuren; 

 Dankbaar zijn we dat er een aantal vacante bestuursplaatsen zijn vervuld, we mogen zeggen dat 
er een verjonging heeft plaats gevonden in het bestuur. We zijn heel erg  dankbaar dat we 
nieuwe bestuursleden hebben gevonden met veel passie en visie voor gebed in en voor  de 
breedte van de  Nunspeetse samenleving! Gedurende  het jaar 2016 zal de huidige 
penningmeester het bestuur gaan verlaten, voor deze plaats wordt nog een goede vervanger 
gezocht. 
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Veel werk is er ook in 2015 verricht door de betrokkenen bij het Huis van Gebed. De Heere heeft 

steeds voorzien, heeft wijsheid en kracht gegeven, verraste ons dikwijls door bemoedigende 

ontmoetingen en gaf veel warme betrokkenheid voor de voorbede van het dorp en de omgeving.  

We hopen en bidden dat de verrichte activiteiten Zijn zegen zullen hebben,  tot Zijn Eer en tot 

uitbreiding van Zijn Koninkrijk zijn, en de vruchten zullen geven die daarbij horen.  

Hem komt de lof, eer, aanbidding en dankzegging toe! 

 
Nunspeet, 17 mei 2016 
 
 
Het bestuur, 
Ds. J. van Rumpt (1e voorzitter) 
E. Beelen (2e voorzitter) 
J. de Weerd – Van Olst (secretaris) 
G. van ’t Hul (penningmeester) 
J.H. Overdijk - Bixerman (algemeen adjunct) 
 
 


