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Jaarverslag 2012 
Hieronder een verslag van al onze bezigheden, acties, activiteiten van het jaar 2012.  
 
1. Werkzaamheden in onze eigen plaatsen 
Zowel Johan&Hannah als Dorien&Jef bouwen aan een Huis van Gebed in hun eigen 
plaatsen Den Haag en Drachten. In 2012 is daarin nogal ontwikkeling gekomen, daarom 
vraagt dit werk in toenemende mate aandacht en energie.   
 
Den Haag 

In Den Haag zijn er mooie ontwikkelingen.  
De gebedsshifts breiden uit. Vanuit het huis van gebed zijn er nu de volgende 
gebedsmomenten: 
 

• Maandagavond – Bij ons thuis  
• Dinsdagmiddag van 13:00 – 15:00 uur – Bidden voor de overheid - Binnenhof & 

tweede kamer (Centrum) – Elke week 
• Dinsdagavond van 20:00 – 22:00 uur – Aanbidding & Gebed - Westhovenplein 

121 (Moerwijk) – Elke week  
• Woensdagochtend van 10:00 -12:00 uur – Bidden bij Abortuskliniek – Van 

Beverninckstraat (Scheveningen) – 1X per maand 
• Donderdagochtend  van 9:00 – 11:00 uur – Aanbidding & Gebed – 

Westhovenplein 121 (Moerwijk) – Elke week 
• Vrijdagavond van 20:00-8:00 uur – Nacht van Gebed – Westhovenplein 121 

(Moerwijk) – 1X per maand  
 
We ervaren dat het nu echt tijd is dat kartrekkers/dragers gaan aanhaken. Zodat er een 
sterker team kan ontstaan van mensen die daadwerkelijk meedragen. Nu haken veel 
mensen wel aan maar dragen niet mee. Wel zijn er op de verschillende momenten in de 
week diverse aanbiddings- en gebedsleiders die gebedsshifts leiden.  
2 zaken die er uitspringen het afgelopen jaar zijn de contacten met politici. Met name 
binnen de CU en SGP. De lijntjes zijn kort. We hebben regelmatig contact over actuele 
zaken die spelen. We vormen dan echt hun team. Zij op hun plek en wij op het onze. Op 
dinsdagmiddag zitten we nu altijd op de publieke tribune. Gert-Jan Segers zien we dan 
beneden in de tweede kamer zitten. We houden e-mail contact en houden op die manier 
elkaar op de hoogte. Samen opkomen voor recht is echt mooi! En we hebben hoge 
verwachtingen.  
De nachten van gebed zijn ook erg bijzonder. Verschillende naties en denominaties in 
gebed en aanbidding. Gods hart wordt geraakt. We hebben regelmatig het idee dat we 
echt aansluiten bij datgene wat Hij aan het bidden is. In deze nachten heb je ruim de tijd 
voor God en God voor ons. Dat is zo gaaf. Gods aanwezigheid die zowel confronterend 
als heerlijk en veilig is.  
 
Drachten 

In Drachten hebben we de eerste helft van het jaar 4 ochtenden gebed verzorgd in ons 
eigen huis van 09:30 tot 12:00uur. Halverwege stelde het oudstenschap van een ons 
bevriende kerk hun kerkgebouw ter beschikking aan het gebedshuis zodat we vanaf 
september 2012 in deze ruimte mochten samenkomen. Dit gaf ons ook mogelijkheden 
voor andere bijeenkomsten. Hierdoor heeft ons gebedshuis flink kunnen groeien.    
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2.  Werkzaamheden landelijk  

 

 

Week van Gebed (januari 2012) 
Zoals vele mensen anderen in ons land zijn we ook dit jaar betrokken geweest bij de 
week van gebed. Prachtig om zo het nieuwe jaar te beginnen.  
 

Landelijke gebedsdagen  
Eind 2011 ontstond de indruk dat God ons roept om gezamenlijke landelijke 
gebedsmomenten te plannen, gebaseerd op relatie en aanbidding/gebed.   
Om ook andere gebedsorganisaties bij elkaar te roepen om samen te gaan bidden op die 
landelijke momenten. 
Op 6 jan waren we bij elkaar met Wytze &Ageeth Valkema en Jef&Dorien en Johan om 
hierover verder te bidden. We besloten om samen hiervoor de verantwoordelijkheid te 
nemen. 
Op vrijdag 10 februari, 9 maart, 13 april, 11 Mei, en 8 juni hielden we deze landelijke 
gebedsbijeenkomst in de Hught, waarin we eerst naar elkaar luisterden om elkaar te 
leren kennen. Daarna tijden van intensief gebed voor Nederland. Soms daarna afgesloten 
met een gezamenlijke avond maaltijd. Dit heeft relaties bijzonder verdiept.  
Slechts één andere organisatie heeft zich bij ons gevoegd om samen voor ons land te 
bidden: Schreeuw om Leven, met wie daarna een bredere samenwerking ontstaan is.  
 
Na de zomer zijn we ons dieper gaan beraden op dit initiatief en is er een bredere groep 
ontstaan om dit initiatief in de toekomst te gaan dragen: Come2Gether. (Johan&Hannah, 
Dorien&Jef samen met Arjan, Robin, Timo, Wytze&Ageeth, Willem&Vera). In het jaar 
2012 leidde de Heer ons nog niet daartoe.  
 
 
Netwerkdagen Huizen van Gebed 
24 maart in Amersfoort en 8 december in Den Haag. 
 
24 maart 

Op 24 maart hielden we een netwerkdag van bidders en gebedshuizen in Amersfoort. In 
Amersfoort had juist een prachtig verzoeningsproces plaatsgevonden waardoor het 
gebedshuis weer terug binnen de Kerk welkom was geheten (Rafael Amersfoort). Hieraan 
zien we dat het Gods bedoeling is dat dit op veel grotere schaal gaat gebeuren. We 
hadden een zinderende dag waarop vele nieuwe mensen werden begroet. Voor het eerst 
hielden we ook een avondprogramma, wat overigens niet overvloedig werd bezocht.  
 
8 december 

De netwerkdag in het najaar hebben we gecombineerd met de Mars voor het Leven van 
Schreeuw om Leven op 8 december. Ten gevolge van de gebedsdagen in Rhenen was 
een relatie met Bert Dorenbos en Alex van Vuuren ontstaan waardoor deze 
samenwerking op gang kon komen. Precies op die dag was ook Kirk Bennett in 
Nederland. Dus we combineerden de Mars, de netwerkdag en het toespreken van Krik 
Bennett tot de gebedshuizen. We begonnen de dag met een gebedsblok voor de Mars, 
daarna pauze en dan naar De mars. Na de Mars nodigden we het Schreeuw om Leven 
team ook ut om met ons te eten, wat erg verbroederend was. S Avonds sprak Kirk 
Bennett en hoewel het gehoor niet uit superveel mensen bestond was de toespraak zeer 
krachtig en is te vinden op  zijn en we wilden graag Voor de mars hebbenw e een 
gebedstijdOp 8 december  
 
50 uur gebed op de Betteld 
Van 13-15 april riepen we 50 uur gebed voor Nederland uit op De Betteld. Meeste 
organisatie werd gedaan door Jim en Vera van EHOP, maar samen stonden we hiervoor. 
Dit was een super-evenement. Van te voren wisten we niet of er genoeg mensen zouden 
zijn, maar steeds kwamen weer nieuwe mensen binnen. Prachtige gebedsblokken waarbij 








