ACTIVITEITENVERSLAG 2016
STICHTING HUIS VAN GEBED TE NUNSPEET
Brinkersweg 27
8071 GR Nunspeet

Inleiding:
Het activiteitenverslag 2016 ligt voor u. In dit verslag ziet u een
opsomming van activiteiten die plaats hebben gevonden. Het Huis
van Gebed heeft deze activiteiten georganiseerd met als doel
dienstbaar te zijn aan de maatschappij en aan de kerk. Daarnaast
hebben er gebeden en gesprekken spontaan plaatsgevonden. Veel
mensen zijn hierdoor bemoedigd en gesterkt!
Dagelijkse gebedsuren:
Elke dag, behalve op zon- en feestdagen, is het morgen- en
avondgebed gehouden. Elke dag heeft zijn eigen hoofdonderwerp.
Op maandag voor Christus’ gemeente, op dinsdag voor zending en
evangelisatie, op woensdag voor overheid en samenleving, op
donderdag voor jongeren/ouderen en gezinnen, op vrijdag voor
andere wereldgodsdiensten en op zaterdag voor Israël en het
Midden-Oosten. Er zijn naast deze dagelijkse hoofdonderwerpen ook
veel persoonlijke noden opgedragen!
Overige vaste gebedsuren:
Maandelijks is het voorgangers-gebedsuur gehouden, verder de
maandelijkse mannengebedskring, de zes wekelijkse bidstond voor
Koraaleiland, de driemaandelijkse predikantenbidstond, de
viermaandelijkse gebedsuren voor de Hervormde Kerk van OostAfrika en voor Kenia en het gebed voor de Generale Synode van de
PKN.

Gebedsavonden:
In 2016 zijn de volgende gebedsavonden gehouden:
1 Pinstergebedsuren in week 19
2 Nacht van Gebed op 27 mei
3 Openingsavond voor winterwerk op 6 september
4 Gebed voor Israël op 12 oktober

Nieuwsbrief:
Twee keer is de Nieuwsbrief uitgebracht. Grotendeels wordt deze
digitaal verzonden. Aan een beperkte groep mensen is de
Nieuwsbrief bezorgt.
Week van Gebed:
In januari is de Week van Gebed gehouden. Dit werd georganiseerd
door Revive. Het Huis van Gebed participeert in de ochtenduren.
Gebedsteam voor innerlijke genezing en bevrijding:
Dit team biedt een traject aan voor innerlijke genezing en/of
bevrijding aan mensen die daar om vragen.
Gebed voor Koraaleiland:
Eén keer per zes weken wordt er door een gebedsgroep gebeden
voor Koraaleiland.
Toerusting invullen van “stille tijd”:
In het voorjaar werd een cursus in het Huis van Gebed verzorgt.

Overige activiteiten:
Na het gebedsuur op de maandagmorgen werd er met regelmaat een
zendingsmedewerker/spreker uitgenodigd die een presentatie gaf.
Bestuur en Raad van Advies:
Acht bestuursvergaderingen zijn er gehouden in 2016. Een aantal
keer zijn ook enkele bestuursleden samen gekomen voor extra
overleg. Naast de lopende activiteiten is de aandacht gericht geweest
op een nieuwe locatie voor het Huis van Gebed. Verschillende
panden zijn bekeken afgelopen jaar. Manifestatie van Keken werd
opgericht en we zijn bezig aan het onderzoeken naar de
mogelijkheden om hierin samen met Revive te participeren.
Eén bestuursvergadering werd op 4 april gecombineerd met de Raad
van Advies, waarin mede werd gesproken over een andere locatie
voor het Huis van Gebed.
Tijdens deze bidstonden werd gebeden voor actuele noden en vragen
aangaande het Huis van Gebed: en voor leiding van de Heilige Geest
voor het nemen van besluiten tijdens deze bestuursvergaderingen.
Dankbaar zijn we dat de vacature van voorzitter werd ingevuld door
ds. Hans van Rumpt en tevens dankbaar zijn we dat Jolanda Overdijk
plaats heeft genomen als lid binnen ons bestuur. Gedurende de
gecombineerde vergadering met Raad van Advies werd afscheid
genomen van onze penningmeester Gert van ’t Hul. Dankbaar zijn we
dat Gert zijn werk als penningmeester op de achtergrond wil blijven
voortzetten tot er een vervanger voor hem wordt gevonden.

Er is veel werk in het afgelopen jaar verricht door mensen die zich
betrokken voelen bij het Huis van Gebed. De Heere heeft vaak zoveel
meer gegeven op gebed dan wij verwachten. Stil, verwonderd,
bemoedigt en bovenal dankbaar zijn we hierover. We hopen en
bidden dat de verrichte activiteiten Zijn zegen zullen hebben voor
Nunspeet en omgeving, tot Zijn eer en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Hem komt alle dank en eer toe!

Nunspeet, februari 2016
Janet de Weerd-van Olst

