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Bestuur
Ook 2015 was een jaar van veranderingen voor Stichting 24-7Gebed. Nadat in 2014 één 
van onze visionairs was uitgestapt vanwege te grote werkdruk, belandden we in een 
periode van zoeken en hervormen. Voor verschillende andere bestuursleden was dit een 
goed moment om ook hun vertrek aan te kondigen. Zo eindigden we 2015 met 2  
bestuursleden en 3 medewerkers. Penningmeester Timo van der Woude kwam met de 
verheugende boodschap dat hij visie had om de directierol te vervullen in het dagelijks 
bestuur. Die functie vervult hij sinds juli 2015.
We hielden maandelijks bestuursvergaderingen.

Werkzaamheden
In 2015 hebben we ons opnieuw met veel passie ingezet voor de groei van gezamenlijk 
gebed en gebedshuizen in ons land. 

Omdat ons werk verloopt van augustus tot augustus hebben we in één jaar te maken met 
twee halve seizoenen. 
In het eerste halfjaar van 2015 waren onze activiteiten:

EERSTE HALFJAAR 2015
 
1. Eigen netwerk van Gebedshuizen

• Nieuwsbrieven – bijna maandelijks schreven we onze digitale nieuwsbrief over alle 
gebedsactiviteiten

• We onderhielden onze website www.24-7Gebed.nl
• Contact onderhouden met bidders en gebedshuizen via mails en telefoon. 
• Opwekkingsconferentie: met een groep van plm 30 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.
We hebben ter gelegenheid van de Opwekkingsconferentie een nieuwe folder 
uitgegeven én grote banner met slogan: 'Nederland in vuur en vlam voor Jezus'.

2. Netwerken buiten ons eigen netwerk
• We waren als stuurgroeplid  betrokken bij 24-7Prayer, studentengebed in 

Nederland
• We nemen deel aan de Nederlandse Profetische Raad
• We hebben meegewerkt aan Sowing the Seed (Sara Oostrum, Bijbels naar 

burgemeesters in Nederland)
• Op 8 februari deden we mee in een subgroep-bijeenkomst van MissieNederland 

over gebed. 

3. Onderwijs
• Going Deeper – In februari hielpen we een Going Deeper organiseren in 

Gebedshuis Amersfoort met Patricia Bootsma.
• In de maand juli waren we mede-organisatoren van de Crescendo, een 3 weekse 

school voor aanbidding in YWAM Amsterdam.
• Half juli was er de tweedaagse conferentie ONE, waar we onze medewerking 

gaven. 



4 en 5:
Vanwege de bestuurswijziging is de koers ook iets veranderd: de onderdelen 
'gerechtigheid' en 'Christen@work' zijn voorlopig op een laag pitje komen te staan. 

TWEEDE HALFJAAR 2015

1. Eigen netwerk van Gebedshuizen
• Vanaf de maand oktober hebben we elke tweede vrjdag van de maand bidders 

landelijk bij elkaar geroepen in de KOM.
• Eens per 3 maanden leidersbijeenkomst 'KOM&DEEL” voorafgaand aan de 'KOM', 

eerste keer op 13 november
• Nieuwsbrieven –  maandelijks schreven we onze digitale nieuwsbrief over alle 

gebedsactiviteiten
• We onderhielden onze website www.24-7Gebed.nl
• Bezocht: Petach Tikva Hooghalen, Gebedshuis Zuilen, daarnaast vragen en mails 

beantwoord van bidders en geebdshuizen.
• We vergaderden elke 14 dagen om alle werkzaamheden in kaart te houden.

2. Netwerken buiten ons eigen netwerk
• We waren als stuurgroeplid  betrokken bij 24-7Prayer, studentengebed in 

Nederland
• Israelmanifestatie op 29 oktober bijgewoond.

3. Onderwijs
• Going Deeper – van 2 – 6 november hielpen we de Going Deeper met David Sliker 

organiseren in Amsterdam, YWAM. 
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