
Jaarverslag 2014    Stichting 24-7Gebed

2014 was voor 24-7Gebed een jaar van verandering. Deze verandering had hoofdzakelijk 
te maken met het feit dat onze directeur Johan den Hartogh in juli vrij plotseling afscheid 
nam. De reden was dat hij de opbouw van Justice House of Prayer in Den Haag niet 
langer kon combineren met het landelijk werk van 24-7Gebed en zich daardoor 
genoodzaakt zag om een keuze te maken tussen beide, waarbij hij gekozen heeft voor het 
plaatselijke gebedswerk. Voor 24-7Gebed was Johans vertrek wel een echte aderlating, 
daar hij visiedrager en directeur was, en dit bracht ons tot een proces van herbeschouwing 
van visie, structuur en taken, en dit proces, hetwelk een uiterst nuttig proces bleek, is 
doorgegaan tot in 2015. In het jaarveslag van 2014 wordt verder uiteengezet welke 
uitkomsten dit proces onze stichting gebracht heeft.

In 2014 hebben we ons opnieuw met veel passie ingezet voor de groei van gezamenlijk 
gebed en gebedshuizen in ons land. 

Dit waren de activiteiten van Stichting 24-7Gebed naar de 5 pijlers (in 2015 gaat deze 
indeling bijgesteld worden):

1. Eigen netwerk van Gebedshuizen
– Come2Gether's – van januari tot juni kwamen we maandelijks bij elkaar in een soort 
basisgroep met leiders vanuit verschillende gebedshuizen om elkaar te versterken.
– Nieuwsbrieven – bijna maandelijks schreven we onze digitale nieuwsbrief over alle 
gebedsactiviteiten
– Betrokkenheid, bezoek, consult of relatiebouwen, bij diverse plaatselijke gebedshuizen: 
Huis van Gebed Venlo, Zaamslag, Twente, Den Helder, Amersfoort, Utrecht, Ede, Elburg, 
Drachten, Leeuwarden, Harlingen, Tytsjerk, Hoogeveen, Leeuwarden......enz.
– Opwekkingsconferentie –  met een grote groep van plm 40 bidders uit onze achterban 
hebben we op de Opwekkingsconferentie het gebed in de 24uurs gebedstent brandende 
gehouden, wat een feest was. Ook weer veel contacten opgedaan en relaties versterkt.

2. Mobiliseren binnen en buiten ons netwerk
– Come – Op 28 februari en 27 juni organiseerden we een gezamenlijke gebedsmiddag 
voor bidders uit het hele land, met aansluitend een gezamenlijke potluck maaltijd. Op 28 
februari was Billy Humphrey uit Atlanta aanwezig en sprak ons toe.
– Website 24-7Gebed
– Facebookpagina opgezet en tweets onderhouden

– Verschillende gebedsprojecten/brainstormmomenten met andere gebedsorganisaties:
 Zuid Afrikaans team in Dokkum, en Amsterdam (sept.)
 Met (OCE) Europees team in Den Haag en Amsterdam (31 – 21 sept. 2014)
 Nederlandse Profetische Raad
 Vloed- inventarisatie bijeenkomst Den Haag
 Open Doors 
 24-7Prayer, studentengebed in Nederland
 6 december Mars voor het Leven 
 Sowing the Seed (Sara Oostrum)

3. Onderwijs
– Going Deepers – 21-25 april met David Sliker en 1-5 december met Dale Anderson
– Op 27 februari organiseerden we een leidersbijeenkomst voor gebedshuizen en kerken 



met Billy Humphrey als spreker
– In oktober organiseerden we in samenwerking met plaatselijke gebedshuizen (Drachten, 
Elburg, Ede) een tournee door Nederland met Kirk Bennett en team
– Hoofdstuk over Gebedshuizen geschreven voor 'Handboek voor Gebed', Jan 
Minderhout, 2015 Uitgeverij Boekencentrum

4. Gerechtigheid
– Wekelijkse gebedsmomenten voor de regering in den Haag
– Contacten opgebouwd mensen uit regeringskringen

5. Christen@work
– Gebedsdekking verleend aan Europese Economische Summit (18-20 sept. Amsterdam)
– Regelmatig contact met Jan Jaap Bats 
– Verschillende mails aan ons Christen@work netwerk
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