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Inleiding. 
 
Het activiteitenverslag 2020 van de Stichting Huis van Gebed Nunspeet ligt voor u.  
Er is aandacht voor  

• het samengaan van de Stichting Huis van gebed Nunspeet en de Stichting Revive 

• de verhuizing van het Huis van Gebed 

• Corona maatregelen 

• de gebedsactiviteiten en overige activiteiten 

• het bestuur, de Raad van Advies  
 
 

Samengaan van de  Stichting Huis Gebed Nunspeet en de Stichting Revive. 

In februari 2020 is de Stichting Huis van Gebed Nunspeet samengaan met de Stichting Revive. De oorspronkelijke 
Stichting Huis van Gebed Nunspeet is opgericht en notarieel geregistreerd op 14 mei 2004 bij notaris Pieltjes in 
Nunspeet. De staturen zijn toen vastgesteld. 
De Stichting Revive is in 2012 opgericht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Deze stichting zal blijven 
bestaan, maar de activiteiten vallen onder de Stichting Huis van Gebed Nunspeet.  
Vanwege de gedeelde visie omtrent gebed, het verlangen naar een Opwekking in het bijzonder in Nunspeet en 
omgeving en het gezamenlijk zoeken naar een pand waarin activiteiten kunnen plaatsvinden, is in 2017 besloten om 
in principe samen verder te gaan in één Stichting.  
Na een periode van nadere kennismaking is het samengaan gerealiseerd in februari 2020.  
Om praktische redenen is er voor gekozen om de naam Stichting Huis van Gebed aan te houden, de financiën samen 
te voegen, de website aan te passen, een nieuw logo te ontwikkelen  en een nieuwe huisstijl te ontwerpen. 
De Stichting Revive is nu een lege Stichting.  
 
De dagelijkse gebedsgroep wordt vooral bezocht door oudere mensen, de activiteiten van voorheen Revive  door 
jongere mensen. De eerste groep komt samen in het fysieke Huis van Gebed, de laatste groep heeft 
aanbiddingsavonden in schoolgebouw De Bron aan de Mr. Drostweg in Nunspeet. Dit vanwege de grootte, de 
muziekinstrumenten en de mate van geluid. 
Ook de andere activiteiten van het Huis van Gebed vinden zoveel mogelijk plaats in het fysieke pand van het Huis 
van Gebed. 
 
 

Verhuizing Huis van Gebed 
In november 2019 kwam het verzoek van de Stichting Blijmare om een gedeelte te huren in het pand aan de 
Stationslaan 10G, dat Blijmare zou gaan huren om de boekhandel in te vestigen. 
 In februari 2020 werd duidelijk dat het huren van het pand door Blijmare inderdaad door zou gaan. Het bestuur 
besloot toen dat zij in zouden gaan op het aanbod van het huren van een gedeelte van Blijmare. De huur aan de 
Brinkersweg 27 werd opgezegd per 1 juli 2020. 
 
Er werd een Verhuiscommissie ingesteld. De leden daarvan waren lid van het bestuur, deelnemer aan de gebedsuren 
of hadden verstand van inrichting. 
 
Er volgden intensieve besprekingen over de bedieningen van een nieuw Huis van Gebed: 

1. Dagelijkse gebedsuren 

2. Gebedspastoraat 

3. Aanbiddingsavonden 

4. Week van Gebed 

5. Nieuwe vormen van gebed 

en over de inrichting van het pand: nieuwe meubels of niet, verlichting, vloerbedekking, etc. 
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Op 1 juli 2020 is het pand geopend. De inrichting voldeed aan de verwachtingen. De visie voor de bedieningen zal 
gestalte moeten krijgen. 
Er kwamen voldoende giften binnen om de verhuizing te financieren. 
 
De overgang van het oude naar het nieuwe pand werd gemarkeerd door een koffieuurtje  van alle deelnemers aan 
het Huis van Gebed in De Pineta te Nunspeet. Evy Hardlooper werd dank gezegd voor haar inzet met betrekking tot 
de activiteiten van het HvG in haar huis. 
 

Stagiair Jonathan van der Plas 
In februari 2020 werd besloten om positief te reageren op het verzoek van Jonathan van der Plas om zijn stage voor 
de opleiding Godsdienst Pastoraal werk aan de Christelijke Hogeschool Ede  te mogen doen in het Huis van Gebed 
Nunspeet. De stageperiode zal zijn van maart 2020 tot 1 juli 2021. Ds. Ten Voorde en ds. Geuze zullen een gedeelte 
van de begeleiding voor hun rekening nemen. 

 
Corona maatregelen 
In maart 2020 kregen we te maken met een uitbraak van Covid-19. In april 2020 besloten we om de gebedsuren niet 
langer te houden in het HvG aan de Brinkersweg 27. ’s Morgens deden we de gebedsuren digitaal en ’s avonds 
vervielen ze. Dat duurde tot aan de verhuizing naar het nieuwe pand op 1 juli. Toen werden de gebedsuren zowel ’s 
ochtends als ’s avonds weer gehouden in het HvG evenals andere activiteiten. 
Na de zomer kregen we weer te maken met strengere RIVM maatregelen. Daardoor moesten we het aantal 
deelnemers beperken en gingen we in december weer gedeeltelijk digitaal. 
 
Door de Corona maatregelen waren we minder in staat extra activiteiten te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om meer 
mensen kennis te laten maken met het HvG. Ook de interactie met het inloopgedeelte in  Blijmare kwam niet tot 
onwikkeling. 
 

(Gebeds)activiteiten 
1.Dagelijkse gebedsuren. 
Elke dag, behalve op zon- en feestdagen, is het morgen- en avondgebed gehouden, waarbij elke dag zijn eigen 
speerpunt kent. Op maandag wordt 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. 
 
2. 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. 
 
3. Gebedsavonden 
In 2020 zijn de volgende gebedsavonden gehouden: 

• verkiezingen; 

• Pinkstergebedsuur:  

• de Nacht van Gebed ;  

• Netwerkavond in februari voor de deelnemers aan het Huis van Gebed 
 
4. Week van Gebed 
De Week van Gebed werd georganiseerd door 24/7 in de Dorpsherberg. De ouderen van het Huis van Gebed hadden 
hun gebedsuur daar, maar verdere inbreng was niet mogelijk omdat meerderen moeite hebben met de trappen naar 
de kelder.  
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5. Gebedsteam voor innerlijke genezing en bevrijding 
Dit team kwam  één keer in de 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 of personen hebben op regelmatige basis gesprekken met 
confidenten  
 
6. Gebed voor Koraaleiland 
Eén keer per zes weken werd er door een speciale gebedsgroep gebeden voor Koraaleiland. 
 
7. Revive-aanbiddingsavonden 
Tweemaal per maand zijn er Revive-aanbiddingsavonden gehouden. Deze aanbiddingsavonden werden 
(voorafgaand aan de corona) bezocht door zo’n 30-50 jongeren. Er werd aanbeden, gebeden en geluisterd naar een 
studie. Tijdens de corona-periode zijn de activiteiten verminderd. 
 
8. Overige activiteiten. 
Tijdens het gebedsuur op de maandagmorgen wordt met regelmaat een presentatie verzorgd door 
zendingsmedewerkers die met verlof zijn. 
 

Bestuur en Raad van Advies 

Met betrekking tot het Bestuur is het volgende op te merken: 

• In 2020 waren er 6 bestuursvergaderingen. Er was geen vergadering samen met de Raad van Advies.  

• Erik Beelen gaf aan dat hij het bestuur verlaat.  

• Hans Storm en Leuni Geuze werden lid van het bestuur 

• Harry Tijssen en Hennie Knol, beiden lid van de Raad van Advies, waren aftredend en niet meer herkiesbaar als 
lid van de Raad van Advies. 
 Cor Oudijn is nu het enig overgebleven lid van de Raad van Advies. Hem zal gevraagd worden aan te blijven, 
ondanks dat ook zijn termijn verstreken is. Gezocht wordt naar uitbreiding van het aantal leden van de Raad van 
Advies tot drie leden. 

• De jaarrekening 2019 werd vastgesteld en goedgekeurd 
 
Het bestuur van het Huis van Gebed was door de samenvoeging van het Huis van Gebed en Revive en door de 
verhuizing van het fysieke pand dit jaar druk. Maar de Heere heeft steeds voorzien, heeft wijsheid en kracht 
gegeven. 
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 2021 
 
Het bestuur, 
Jonathan Varwijk, voorzitter 
Ronald Rouvoet, secretaris 
Wim ten Voorde, lid, 
Hans Storm, lid 
Leuni Geuze,  lid 
 
Gert de Jager, penningmeester, beperkt zijn activiteiten tot de financiën en het jaarverslag daarvan. 


