
Stichting Revive 

2012. De Stichting Revive ontstaat doordat een groep jongelui  samenkomt om God te aanbidden, 

muziek te maken en om eens per jaar rond Kerst een actie te voeren om de eenheid in de kerken te 

bevorderen: Samen Kerst. Met de actie Samen Kerst is geld gemoeid en daarom wordt de Stichting 

Revive opgericht.  

Op de website van de Stichting Revive wordt de doelstelling als volgt weergegeven: 

‘De Stichting Revive is een beweging onder christenen. Revive verlangt ernaar dat steeds meer 

mensen Jezus zullen leren kennen en dat Gods koninkrijk zichtbaarder zal worden in Nunspeet en 

omgeving. Revive wil door middel van het organiseren van verschillende activiteiten de kerk van 

Jezus Christus dienen en verbinden. De activiteiten van Revive richten zich op ‘gebed & aanbidding’, 

‘eenheid’ en ‘evangelisatie’.’  

Gebed en aanbidding: de jongelui kwamen en komen nog steeds iedere 14 dagen op vrijdagavond bij 

elkaar in schoolgebouw De Bron aan de Mr.Drostweg te Nunspeet. Om God te aanbidden, samen 

muziek te maken en samen te zingen. Daarnaast wordt eenmaal per jaar de gebedsweek 

georganiseerd. 

Daarnaast wordt één keer per jaar de Week van Gebed georganiseerd. 

Eenheid: Revive geeft dit woord met name vorm in de activiteit Samen Kerst. Volgens de website is 

Samen Kerst is een jaarlijks initiatief van verschillende jongeren en ouderen uit diverse kerken, die 

een verlangen hebben om als verschillende kerken één te zijn en om zich gezamenlijk in te zetten 

voor de gemeenschap. Rond Kerst klussen zij bij mensen, samen met de Stichting Present, ze delen 

kaarsjes uit aan eenzame mensen, etc. Van 2012 tot en met 2017 was er op de zondag voor Kerst een 

aanbiddingsdienst in De Brake waarin het evangelie centraal stond. 

De Stichting Revive ondersteunt het initiatief van Samen Kerst door de bijeenkomst in de Brake mee 

te helpen organiseren en b.v. door de jaarrekening op te maken en te publiceren.  

Evangelisatie: Revive geeft hieraan uiting door onder andere klussen bij niet-gelovige mensen uit te 

voeren tijdens Samen Kerst.  

Pand  

In die tijd (2014 t/m 2016) ontstaat bij enkele betrokken bij Revive visie voor een fysiek Huis van 

Gebed dat 24 uur per dag open zou zijn (24/7). Revive zoekt samen met Stichting Huis van Gebed 

Nunspeet en de Stichting Manifestatie van kerken naar mogelijkheden om een pand te kopen of te 

huren. De gedachten gaan uit naar een pand bij de markt: het vroegere SNS bankgebouw (nu 

Slaapidee) en naar een kantoorruimte van de familie Elskamp boven de Marskramer. Het leidt niet 

tot de huur of koop van een pand. 

De diaconieën van de verschillende kerken die aan gesloten zijn bij de Stichting Manifest van Kerken 

Nunspeet worden gevraagd mee te doen met de realisatie van een pand dat kan dienen als christelijk 

inloophuis en misschien als Huis van Gebed. De diaconieën staan niet positief tegenover deze 

plannen. 



Rond 2016, zijn er vanuit de burgerlijke gemeente Nunspeet initiatieven ontwikkeld om te komen tot 

Wijk Ontmoetings Centra (WOC’s). Die zijn gerealiseerd in de Binnenhof (wijk Oenenburg, en in de 

Veluwse Heuvel, Harderwijkerweg). De behoefte aan een christelijk inloophuis wordt daardoor 

minder groot. 

2019. Omdat de Stichting Huis van Gebed Nunspeet en de Stichting Revive beiden op zoek waren 

naar een gebouw dat zou kunnen dienen als Huis van Gebed, is na een kennismakingsperiode 

besloten om de Stichting Revive en de Stichting Huis van Gebed samen te voegen tot één Stichting. 

Dit wordt gerealiseerd in november 2019. De nieuwe stichting gaat door onder de naam Stichting 

Huis van Gebed Nunspeet, met als onderschrift in het logo: Verlangen naar herleving.  

Na het samengaan met de Stichting Huis van Gebed Nunspeet, bestaat de Stichting Revive alleen nog 

in naam. Het bestuur is één geworden. De financiën zijn overgegaan naar de nieuwe Stichting Huis 

van Gebed. De deelnemers aan de activiteiten van Revive en van het HvG worden gehouden op 

verschillende locaties. Wat voorheen Revive was, blijft in het schoolgebouw aan de Mr.Drostweg. 

Daar is ruimte heeft voor alle muziekinstrumenten. Wat voorheen het Huis van Gebed was, blijft aan 

de Brinkersweg en verhuist per 1 juli 2020 naar de Stationslaan 10G 

1 juni 2020 De nieuwe Stichting Huis van Gebed huurt met ingang van 1 juni 2020 een zaal van de 

Stichting Blijmare.  

 


