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PLAATSELIJKE WERKZAAMHEDEN
Zowel Johan&Hannah als Dorien&Jef bouwen aan een Huis van Gebed in hun eigen
plaatsen Den Haag en Drachten. In 2013 groeide het werk in beide plaatsen, waardoor
het in toenemende mate aandacht en energie vraagt.
Den Haag 2013
In Den Haag heeft het niet stil gestaan. Er is veel duidelijkheid gekomen over welke
naam we gaan dragen als huis van gebed. Maar ook welke focus we hebben. We gaan nu
verder onder de naam JHOP (Justice House Of Prayer). De laatste jaren heeft God echte
onze aandacht gevraagd voor Zijn schreeuw om Recht. We hebben dat ook regelmatig
ervaren in onze emoties als God een stukje van Zijn hart deelde voor onrecht.
Ondertussen is er een gezond en sterk kernteam. Vanuit het huis van gebed zijn er nu de
volgende gebedsmomenten en activiteiten gedaan:
•
•
•
•
•
•

Maandagavond – Bij ons thuis
Dinsdagmiddag van 14:00 – 16:00 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

Drachten 2013
1. Huis van Gebed Drachten
In Drachten hebben we (op enkele vakantieweken na) het hele jaar 2013 elke maandagt/m donderdagochtend van 09:30 tot 12:00uur aanbidding en gebed gehad in ons
gebouw van de Jozuagemeente Oostersraat 35 in Drachten.
Ons team is gegroeid in aantal en toewijding. Eind 2013 telde ons vaste team inclusief
Stuurgroep 8 mensen.
2. Harp&Bowl cursus februari 2013
3. Spreekbeurt Jozua Gemeente
4. Gebedsfamilieavonden
Begin seizoen 2013 zijn we begonnen met maandelijkse Gebedsfamilieavonden, waarop
we samen eten en daarna aanbidden en een studie doen aangaande het onderwerp
Gebedshuis.
5. Profetische cursus: Op 20 en 21 augustus 2013 hebben we de cursus 'Het Horen
van Gods Stem' gefaciliteerd, gegeven door Arleen Westerhof van 'Living in your
Destiny' in Amsterdam. De cursus werd bezocht door plm 30 mensen.
6. Russell Sage samen met De Geopende Deur woe 2 okt 2013
7. Samenwerking in onze regio met:
Run this Town
Unite in Christ
Evangelische Gemeente De Geopende Deur
Prayerstation
8. Week van Gebed (januari 2013)
Zoals vele anderen in ons land zijn we ook dit jaar plaatselijk betrokken geweest bij de
week van gebed. Prachtig om zo het nieuwe jaar te beginnen.
Sinds september 2013 werd Dorien ook deel van het plaatselijk organiserend comité.
9. Gebedsnetwerk Friesland
Elke maand wordt er gebeden voor heel Friesland in Huis van Gebed Leeuwarden.Als
gebedshuis zijn we daar actief bij betrokken.
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Landelijke gebedsdagen COME
Deze landelijke gebedsdagen hielden we op 25 oktober en 29 november in
Amersfoort, Rafael. Deze twee gebedsdagen hielden we ons aan de indeling in blokken
van twee uur, en we praktiseerden het H&B model met medewerking van het Tabernacle
team uit Amsterdam. We ontvingen zo'n 40 tot 60 mensen. We sloten de dag af met een
gezamenlijke maaltijd waarvoor ider iets meenam. Dit blijkt steeds een gouden greep te
zijn. Een moment van gemeenschap en relatiebouw, een verwerkelijking van Gods
Droom van Gemeente en Lichaam.
Deze COME-gebedsbijeenkomsten vervingen voor deze periode de netwerkdagen van
Huizen van Gebed.
Op de COME-bijeenkomst van 29 november was er aandacht voor 200 jaar Koninkrijk op
30 november 1814. Psalm 126 was de dankpsalm van het Nederlandse volk in die dagen.
Op Plein 1813 in Den Haag staat ook nu nog ingegrifd in het monument: 'De Here heeft
wonderlijke dingen gedaan!'
Bezoeken Huizen van Gebed
Venlo: Op 10 november hielpen we mee aan een gebedsbijeenkomst om Huis van Gebed
Venlo voorlopig af te sluiten.
Dit gebeurde op verzoek van Bernard en Annette Hardick, die vooral vanwege ziekte van
Annette zich genoodzaakt zagen Huis van Gebed Vemlo af te bouwen.
Peter Vlug sr: Naar aanleiding van contact op de Opwekkingconferentie hebben we een
bezoek gebracht aan Peter en Else Vlug op hun verzoek, om te vertellen over de
gebedshuizenbeweging. Ze waren zeer geinteresseerd en enthousiast.
Huis van Gebed Twente – in de zomer van 2013 bezochten we Eric en Gerry Abbink.
Huis van Gebed Elburg: bijwonen twee avonden onderwijs over gebed.
Going
1.
2.
3.

Deepers
Going Deeper met David Sliker 10 t/m 14 juni – onderwerp : Eindtijd
15 juni extra onderwijs dag met David Sliker
Going Deeper 9 t/m 13 september 2013 met Murray en Deborah Hiebert –
onderwerp: 'De kracht van gezamenlijk, vreugdevol, aanhoudend gebed'
Dit onderwijs was zeer krachtig en basisstof voor het bouwen van Gebedshuizen.
Aanrader voor ieder die in het Nederlands wil horen het hoe en waarom van
gebedshuizen.
4. Zaterdag 14 september extra onderwijsdag met Murray en Deborah Hiebert
5. Going Deeper met Stephen Beauchamps 18 t/m 22 november 2013 – onderwerp:
Priesterschap
Going Deepers trekken misschien geen menigten, maar ze brengen wel wezenlijke
verandering teweeg in de mensen die komen. Mensen worden getroffen door de tijden in
de gebedsruimte en door het diepe onderwijs. Rond de 30 mensen mogen we elke keer
verwelkomen. Op de avonden wordt dat aantal nog ruim overtroffen.
Door de goede vertaling is dit onderwijs geschikt als naslagbron. Fijn dat er nu
Nederlands materiaal is waarnaar we kunnen verwijzen. Alles is via de website goed te
bereiken.
Opwekkingconferentie 2013
In 2013 mochten we het 24uursgebed leiden op de Opwekkingsconferentie met
Pinksteren op het walibiterrein in Biddinghuizen.
We hadden een breed team geleid door Johan en Hannah en Anne en Jef en Dorien
Knoors.
Het was een zeer bijzodnere en inspirerende tijd, waarbij ieder zich enorm inzette op zijn
eigen 'vak'gebied. We kampeerden naast de Wereldinfotent, bouwden een waar eigen
kamp wat werkte als een trein. Er werd door enthousiast kooksters voor ons gekookt, en
een huiskameronderkomen voor ons opgebouwd en ondanks het vochtige, kille weer
(geen regen behalve in de nacht en op donderdag maar wel nat) hadden we een
fantastische tijd. Onze groep bestond uit zo'n 30 mensen.
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