
Over Stichting 24-7Gebed 

Onze missie is: 

Stichting 24-7Gebed wil het Lichaam van Christus 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; 

     Plaatselijk en landelijk bijeen te roepen tot eenparig gebed; 

     Gebedsplekken te bemoedigen, te ondersteunen en te verbinden; 

     Te werken aan een sterk landelijk netwerk van gebed. 

We geven onze visie en missie vorm door te inspireren, te mobiliseren, te 

verbinden en toe te rusten. 

We inspireren en mobiliseren door bijeen te roepen voor gebed, mailings, 

spreekbeurten, standwerk, het organiseren van tijdelijke gebedsplekken, bijv. op 

de Opwekkingsconferentie. 

We verbinden gebedsplekken tot een slagvaardig netwerk, door relaties up to date 

en relevant te houden en bemoedigingsbijeenkomsten te organiseren. Tevens 

verbinden we ons met andere gebedsorganisaties om één gebedsleger in Nederland 

te zien opstaan. 

We rusten toe door spreekbeurten, onderwijsavonden en conferenties. Tevens 

coachen we gebedsplekken die daar behoefte aan hebben. 

Wie zijn wij? 

Op dit moment zijn we (nog) met drie medewerkers die 50% van hun werktijd bij 

24-7Gebed werkzaam zijn. Voor uitbreiding en ontwikkeling van de organisatie zijn 

we op zoek naar versterking.  

 Al onze medewerkers houden van Jezus en doen hun werk vanuit de 

overtuiging dat God ze hierin geleid heeft.  

 Wij werken uitsluitend met vrijwilligers, die we – indien van toepassing - 

ondersteunen in het opbouwen van een vriendenkring. 

We verwachten van elkaar dat we van harte: 

 De visie en de missie onderschrijven; 

 Werken vanuit dezelfde basiswaarden (zie ons visiedocument op www.24-

7gebed.nl); 

 Aanwezig zijn op de medewerkersbijeenkomsten/gebedstijden; 

 Flexibel en corrigeerbaar zijn; 



Vacature Relatiebeheerder/fondswerver m/v 

Wat je doet 

Je onderhoudt goede relaties met partners van 24-7Gebed. Daarnaast zoek je 

nieuwe partners. Een partner is iemand die 24-7Gebed met gebed en financiën 

ondersteunt.  We werken met het gedachtegoed van “Partnership Development” 

ontwikkeld door Rob Parker, uitgever Forerunner Publishing. 

Wij vragen 

 Een mensenmens, die zelfstandig weet hoe partners aan 24-7Gebed te binden.  

 Iemand die het gedachtegoed van “Partnership Development” beheerst of bereid 

is zich dit gedegen eigen te maken. 

 Weet de relaties en de ontwikkelingen goed te administreren. 

 Heeft creatieve ideeën. 

 Je bent 2 dagdelen per week beschikbaar; je werktijden zijn in overleg; 

 Je hebt overzicht: je zorgt voor een goede werkstructuur; 

 Je bent bereid te reizen. 

Wij bieden 

Een uitdagende functie in een pionierend team dat zich met passie inzet voor de 

doelstelling. Reiskostenvergoeding e.d. in overleg. 

Lijkt dit je wat? 

Vind jij het een leuke uitdaging om je als vrijwilliger voor 24-7Gebed in te zetten? 

Mail je motivatiebrief en cv naar info@24-7Gebed.nl of bel ons: 06-36318143. Dan 

nemen wij zo snel mogelijk contact met je op!! 
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