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Inleiding. 
Het activiteitenverslag 2019 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. 
 
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 2019 zijn de volgende gebedsavonden gehouden: 

• Pinkstergebedsuur; 

• In juni werd de Nacht van Gebed georganiseerd; 

• Op 13 november de Netwerkavond voor mensen uit de achterban van Revive en het Huis van 
Gebed. De gewijzigde situatie Huis van Gebed/Revive werd toegelicht en de gezamenlijke visie 
verteld. Verbinding met elkaar zoeken was één van de doelen die avond. 

 
Week van Gebed 
In de derde week van  januari 2019 werd de Week van Gebed gehouden, georganiseerd door Revive 
en 24/7. Tijdens die week nam het Huis van Gebed de dagelijkse gebedsuren in de morgen voor haar 
rekening.  
 
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. Meerdere teams hadden regelmatig een gesprek met 
een confident. 
 
Gebed voor Koraaleiland 
Eén keer per zes weken werd er door een speciale gebedsgroep gebeden voor Koraaleiland. 
 
Overige activiteiten. 

• Tijdens het gebedsuur op de maandagmorgen werd elke eerste maandag van de maand een 
presentatie verzorgd door een zendingsmedewerker die met verlof is. 

• Er werd nagedacht over het bezoeken van scholen om gebedsmomenten voor kinderen op te 
zetten 
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• Er werd een plan gemaakt om per straat iemand te vragen om specifiek te bidden voor die 
straat. En zo mogelijk medegelovigen in die straat te zoeken en samen voor de anderen te 
gaan bidden en zo mogelijk om te zien naar buurtbewoners 

Beide plannen werden nog niet omgezet in concrete acties. 
 
Samengaan Huis van Gebed en  Revive 

• Een tabel voor de taakverdeling van het bestuur en overige betrokkenen bij het nieuw te 
vormen Huis van Gebed werd vastgesteld 

• De financiële consequenties van het samengaan werden besproken 

• Een nieuw logo en een nieuwe huisstijl werden ontworpen. Dit zal gebruikt gaan worden 
zodra de overschrijving bij de Kamer van Koophandel  voor elkaar is. 

• Erik Leusink is beschikbaar gekomen voor de website; Jeroen Dijkgraaf die webmaster was 
had aangegeven te willen stoppen. 

• De bankrekening van Revive zal nadat alles in orde is bij de Kamer van Koophandel, overgaan 
naar de Stichting Huis van Gebed Nunspeet. 

• De financiële situatie werd in kaart gebracht 

• Vanwege het verblijf van Wilke in het buitenland was het nog niet mogelijk om de papieren 
voor de Kamer van Koophandel te ondertekenen en zo de eenwording van Revive en het Huis 
van Gebed te realiseren 

 
Huisvesting 
De Stichting Blijmare gaat haar boekhandel vestigen in een nieuw te huren pand aan de Stationslaan 
10G. De Stichting vroeg aan de Stichting Huis van Gebed en de Stichting Revive  of de nieuwe 
Stichting Huis van Gebed Nunspeet een zaal achter de boekhandel wil huren voor de dagelijkse 
gebedsuren en andere activiteiten van het Huis van Gebed.  
Het is de bedoeling dat een gedeelte van boekhandel Blijmare gaat fungeren als plaats waar mensen 
een kopje koffie kunnen drinken, een praatje kunnen maken en eventueel een gesprek of gebed 
kunnen vragen. Dat gesprek of gebed zou dan plaats kunnen hebben in de zaal van het Huis van 
Gebed. 
Het nieuwe bestuur van het Huis van Gebed/Revive besloot om de mogelijkheid en wenselijkheid te 
onderzoeken. 
 
Coördinator en bezetting bestuur en Raad van Advies 
Er was dit jaar geen coördinator bij het Huis van Gebed. Jonathan Varwijk is voorzitter van Revive en 
gebedswerker. 
Het aanvullen van het bestuur had het gehele jaar de aandacht.  
Ook werd nagedacht over de invulling van de taak van de Raad van Advies.  
 
Bestuur 
Met betrekking tot het Bestuur s is het volgende op te merken: 

• In 2019 waren er zes bestuursvergaderingen. 

• De bestuursvergaderingen werden bezocht door de bestuursleden van het Huis van Gebed en 
mensen die betrokken zijn bij Revive. 

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

Veel werk is er ook in 2019 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.  
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Nunspeet, februari 2020 
Namens het bestuur, 
 Jonathan Varwijk, voorzitter,   
Ronald Rouvoet, secretaris, 
Leuni Geuze, algemeen lid 
 


