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Inleiding. 
Het activiteitenverslag 2018 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 werden ook specifieke en spontane 
gebeden en individuele en actuele  noden opgedragen. 
 
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 2018 zijn de volgende gebedsavonden gehouden: 

• Het Pinkstergebedsuur; 

• De Nacht van Gebed; 

• Netwerkavond voor gebedskringen van de verschillende kerken. 
 
 Nieuwsbrief 
Er zijn dit jaar geen Nieuwsbrieven uitgebracht voor mensen die op afstand betrokken zijn. 
 
Week van Gebed 
In januari 2018 is  de Week van Gebed, georganiseerd door Revive en 24/7. Tijdens die week nam het 
Huis van Gebed de dagelijkse gebedsuren in de morgen voor haar rekening. De gebedsweek werd 
gehouden in de Dorpsherberg,  Dr.Schutlaan 2 in Nunspeet 
 
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.  
 
Gebed voor Koraaleiland 
Eén keer per zes weken werd er door een speciale gebedsgroep gebeden voor Koraaleiland. Wilke 
leverde de gebedspunten met toelichting hiervoor aan. 
 
 
Overige activiteiten. 

• Tijdens het gebedsuur op de maandagmorgen werd elka eerste maandag van de maand een  
presentatie verzorgd door een zendingswerker die met verlof was. 
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• Jongelui die behoren bij de Hernnhutters in Duitsland kwamen in november drie dagen naar 
Nunspeet. Zij hadden contact met mensen van Revive 

 
Contact met de Stichting Manifestatie voor Kerken  
De Stichting Manifestie voor Kerken was op zoek naar een locatie waarin een christelijk inloophuis 
gehuisvest kan worden. Het Huis van Gebed zou hierin kunnen participeren. 
De Stichting Revive zou ook graag een gebedshuis willen hebben. Alles leek bij elkaar te komen. Er 
werd dan ook gekeken of er een pand geschikt zou zijn als inloop/gebedshuis. De kerken waren 
echter niet enthousiast over het plan. In de loop van 2018 vorderden de plannen voor een inloophuis 
niet. De kerken zagen vooralsnog niet voldoende meerwaarde in zo een huis. Financieel deden zich 
ook geen mogelijkheden voor om een inloophuis te kopen of te huren.  
De activiteiten omtrent het verkrijgen van een inloophuis zijn nu gestopt. 
 
Samengaan van de Stichting Huis van Gebed en de Stichting Revive 
Nu in 2017 in principe besloten was dat het Huis van Gebed en Revive samen verder zullen gaan, 
werd in 2018 verder besproken hoe dat samengaan gestalte zou kunnen krijgen. De visie is hetzelfde: 
uitzien naar meer van Gods Koninkrijk zien in Nunspeet en omgeving, je daar ook voor inzetten. Ook 
zouden beide groepen graag een inloophuis realiseren. Feit is dat de deelnemers aan het Huis van 
Gebed vooral ouderen zijn en de deelnemers aan Revive vooral jongeren.  
Het werd duidelijk dat het pand aan de Brinkersweg 27 waar de dagelijkse gebedsuren gehouden 
worden, voorlopig nog beschikbaar blijft. 
 
Coördinator en bezetting bestuur 
Gert de Jager trad toe tot het bestuur. Als penningmeester. Hij nam de taken over van Gert van ’t Hul 

die de financiële zaken voor het Huis van Gebed behartigde. 

Janet de Weerd en Jolanda Overdijk beëindigen hun bestuursfunctie.  

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

• In 2018 zijn er vijf bestuursvergaderingen geweest. Aan deze vergaderingen namen zowel de 
bestuursleden van het Huis van Gebed deel als vertegenwoordigers van Revive. Besproken 
werd op welke manier de samenvoeging gestalte zal krijgen. Tot definitieve keuzes komt het in 
2018 nog niet, wel tot gerichte voorstellen. 

• Dit jaar was er geen vergadering samen met  de Raad van Advies.   
. 

Veel werk is er ook in 2018 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.  

Nunspeet, februari 2020 
 
Namens het bestuur, 
Jonathan Varwijk, voorzitter 
Ronald Rouvoet, secretaris 
Leuni Geuze, algemeen lid 


