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Inleiding. 
Het activiteitenverslag 2017 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.  
 
Dagelijkse gebedsuren. 
Elke dag, behalve op zon- en feestdagen, is het morgen- en avondgebed gehouden, waarbij elke dag 
zijn eigen speerpunt kent. Op maandag werd 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. 
Van de mogelijkheid van aanloop op donderdagmorgen werd weinig gebruik gemaakt 
 
Overige vaste gebedsuren. 
Maandelijks is het voorgangersgebedsuur gehouden, 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 2017 zijn de volgende gebedsavonden gehouden: 

• 14  maart: gebed voor verkiezingen voor de Tweede Kamer; 

•  Pinkstergebedsuur: elke avond van 29 mei  t/m 1 juni;  er kwamen tot  30 mensen bij elkaar in 
de Kruiskerk te Nunspeet. 

• Van 16 op 17 juni is de Nacht van Gebed georganiseerd;  

• Op 13 november  was er een Netwerkavond voor gebedskringen van de verschillende kerken  
 
 Nieuwsbrief 
Twee keer is de Nieuwsbrief uitgebracht: in  januari en in juni. De Nieuwsbrief van juni 2017 was 
tevens de laatste Nieuwsbrief die verschenen is tot 2020. 
 
De Nieuwsbrief werd grotendeels  digitaal verzonden. Aan een beperkte groep geïnteresseerden is 
deze bezorgd. 
 
Week van Gebed 
In de derde en vierde week van  januari 2017 werd de Week van Gebed gehouden, georganiseerd 
door Revive, 24/7 en mensen van Samen Kerst. Tijdens de eerste week nam het Huis van Gebed de 
dagelijkse gebedsuren in de morgen voor haar rekening. In de tweede week waren er  andere 
deelnemers.  
 
Gebedsteam voor innerlijke genezing en bevrijding 
Dit team kwam 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.  
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Gebed voor Koraaleiland 
Eén keer per zes weken werd door een speciale gebedsgroep gebeden voor Koraaleiland. 
 
Toerusting invullen van Stille Tijd 
Op 14 februari was er een toerustingsavond  voor vrouwen over ‘Stille Tijd – hoe vul ik dat in?’ 
 
Overige activiteiten. 

• Tijdens het gebedsuur op de maandagmorgen werd iedere eerste maandag van de maand een 
presentatie verzorgd door zendingsmedewerkers die met verlof waren. 

• Samen Kerst vond deze keer plaats in De Wheme als activiteit van Revive. Het Huis van Gebed 
was deze keer ook aanwezig bij deze activiteit. 

 
Coördinator en bezetting bestuur 
Wilke het Lam gaf in het begin van het jaar aan dat ze vertrekt als coördinator in verband met een 
roeping naar Koraaleiland. De voorbereiding hierop  geeft zoveel werk, en soms ook verblijf in het 
buitenland,  dat ze niet ook nog coördinator kan blijven bij het Huis van Gebed. 
 Jonathan Varwijk werd aangesteld als gebedswerker  Niet zozeer als coördinator omdat hij meer een 
verbinder en toeruster is dan een coördinator. Jonathan hoopt dat hij twee dagen per week 
beschikbaar zal kunnen zijn voor het Huis van Gebed, maar dat blijkt naar enkele maanden toch een 
te hooggestemde verwachting. 
Meerdere taken die Wilke deed, werden overgeheveld naar deelnemers aan de dagelijkse 
gebedsuren en naar leden van het bestuur. 
 
Ds.H. van Rumpt (voorzitter) gaf aan dat het werk in de gemeente teveel is om ook nog actief deel te 
kunnen nemen aan het bestuur van het Huis van Gebed. Hij verliet het bestuur. Zijn plaats als 
voorzitter werd overgenomen door Erik Beelen.  
Ds.W.ten Voorde nam plaats in het bestuur. 
 

Bestuur en Raad van Advies. 

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

• In 2017 zijn vier bestuursvergaderingen geweest, waarvan één in het voorjaar samen met de 
Raad van Advies. Tijdens die vergadering is onder andere aan de orde geweest dat Wilke als 
coördinator dacht te zullen stoppen en de vraag of Jonathan Varwijk haar op zou kunnen volgen, 
werd besproken. 

• Het bestuur werkte nauw samen met de voormannen van Revive, onder andere  Jonathan 
Varwijk en Ronald Rouvoet.  Jonathan vormde voor het Huis van Gebed de schakel naar de 
jongere generatie  die o.a. samenkomt in de interkerkelijke jeugdverenigingen Eljada en Eljakim; 

• Evy Hardlooper gaf aan dat het een reële mogelijkheid is dat ze haar pand aan de Brinkersweg 27 
gaat verkopen aan een projectontwikkelaar. Mocht dat doorgaan, dan zal het Huis van Gebed 
een andere locatie moeten zoeken voor haar activiteiten.  

• De Stichting Manifestatie voor Kerken is op zoek naar een locatie waarin een christelijk 
inloophuis gehuisvest kan worden. Het Huis van Gebed zou hierin kunnen participeren. Jolanda 
Overdijk maakte een folder voor een inloophuis. 
 De Stichting Revive zou ook graag een gebedshuis willen hebben. Alles lijkt bij elkaar te komen. 
Er werd dan ook gekeken of er een pand geschikt zou zijn als inloop/gebedshuis. De kerken, die 
gevraagd waren deel te nemen aan het project, waren  echter niet enthousiast over het plan.  

• In verband met het realiseren van een pand, werd verder nagedacht over het samengaan van de 
Stichting Huis van Gebed Nunspeet en de Stichting Revive. Er vond dit jaar  nadere kennismaking 
plaats. In september 2017 werd een principe-besluit  genomen tot samengaan. Dat wil zeggen: 
Revive behoudt zijn eigen activiteiten: aanbiddings/gebedsavonden in schoolgebouw De Bron, 
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eigen sprekers, betrokkenheid bij Samen Kerst. En het Huis van Gebed blijft elke morgen en elke 
avond haar eigen gebedssamenkomsten houden. Als ook andere activiteiten (zie boven). Er zal 
een heroverweging gemaakt  worden aangaande de statuten van het Huis van Gebed, over 
naamgeving, logo en financiën zullen nog beslissingen genomen dienen te worden. 
 

 
Veel werk is er ook in 2017 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, februari 2020 
 
 
Namens het bestuur, 
Jonathan Varwijk, voorzitter 
Ronald Rouvoet, secretaris 
Leuni Geuze, algemeen lid 


