Activiteiten-jaarverslag Stichting 24-7Gebed over het jaar 2016

Missie 24-7Gebed:
Onze rol in het Lichaam van Christus is om haar te helpen opstaan
als een Bruid die Jezus liefheeft met alles wat in haar is, door:

• Haar op te roepen tot volkomen toewijding aan het eerste
gebod;
European Prayer Network (EPP) – In 2016 hebben de medewerkers van 24-7Gebed
volle medewerking gegeven aan de onderwijsinitiatieven van EPP zoals de Going Deeper
(18-22 april Patricia en John Bootsma +december Renato Corro), Going Together (15-19
februari 2016 + 6 terugkomdagen gedurende 2016), Crescendo (hele maand juli 2016) en
ONE-conference (21-23juli).
Nieuwsbrieven – In onze nieuwsbrieven roepen we op tot deze evenementen. Ook
beginnen we steeds met profetische oproepen om de harten terug te roepen tot eerste
toewijding aan Jezus.
Transformatie – conferentie in Amersfoort met Rhonda Hughey – Ook aan deze
conferentie, georganiseerd door gebedshuis Amersfoort hebben we onze medewerking
verleend.

•

Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed;

KOM – gebedsbijeenkomsten – in de eerste helft van 2016 hebben we bidders uit het
hele land maandelijks tot een KOM-gebedsbijeenkomst in Amersfoort bijeengroepen voor
gebed voor Nederland, in samenwerking met Gebedshuis Amersfoort
Kom-en-Deel – In februari en juni hielden we voorafgaand aan de KOMgebedsbijeenkomst een relatie-gerichte netwerkbijeenkomst voor gebedshuisleiders uit het
land.
Nieuwsbrieven – Vanwege onze uitnodigingen voor de KOM en de KOM-en-Deel
verzonden we in het eerste halfjaar strikt maandelijks onze nieuwsbrieven. In de tweede
helft van 2016, toen onze KOM-gebedsbijeenkomsten vervielen vanwege het besluit van
Gebedshuis Amersfoort, verviel ook de strikte regelmaat van onze nieuwsbrieven. Wel
bleven we steeds oproepen tot gebed, en gebed in den Haag in samenwerking met
Justice House of Prayer in Den Haag. Als ook de Week van Gebed in januari.

•

Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te
verbinden;

Persoonlijke coaching – zeker één dagdeel per week werd besteed aan bemoediging en
coaching van bidders uit het land persoonlijk.
Bezoeken – verschillende gebedsplekken/huizen hebben we bezocht, oa Den Haag,
Rotterdam, Groningen, Nijmegen, Amsterdam, en Apeldoorn.
Forerunner – Contact met Forerunner is aangehaald om gebedszendelingen
administratief onderdak te kunnen geven.
Ondersteunen Convocation team – We verleenden ondersteuning aan het landelijk
team dat oproept tot gebed met Jerusalem House of Prayer of All Nations, in de
Convocation For All Nations, een meerdaagse internationale gebedsbijeenkomst in
Jerusalem.
•

Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed.

Klankbordgroep – Op 23 september hadden we een 'Klankbordgroep-avond' met leiders
uit ons eigen netwerk om elkaar op de hoogte te houden van plannen en ontwikkelingen.
Stuurgroep 24-7Prayer – Vanuit onze rol in de stuurgroep hebben we input kunnen
geven aan het werk 24-7Prayer, het gebedswerk onder de studenten.
MissieNederland – Op uitnodiging van MissieNederland waren we deel van het team dat
de netwerkbijeenkomst afdeling Gebed van MissieNederland organiseerde op 26 april in
Driebergen.
24uurs-Gebedstent op Opwekkingsconferentie – Ook in 2016 leidden we het dag-ennacht gebed in de 24uursgebedstent op Opwekking met een team van bidders uit vele
plaatsen in Nederland.
Stand ONE-conference – Op de ONE-conference 21 t/m 23 juli bemanden we een stand
voor 24-7Gebed en promootten ons netwerk, deden nieuwe contacten op, en vernieuwden
andere.
Op de Bres – Contact gezocht met Op de Bres door hun vriendendag te bezoeken op 17
september.

