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‘Wees sterk, al gij volk des lands, luidt het Woord des Heren, en gaat aan het werk, want
Ik ben met U, luidt het Woord van de Here der heerscharen’...
Haggai2:5

ONTMOETINGSDAG ZATERDAG 21 SEPTEMBER IN BREUKELEN
Aan het begin van dit nieuwe seizoen willen we als bidders en gebedsplekken in
Nederland graag bij elkaar komen om elkaar te bemoedigen en samen in te zoomen op
Gods strategie voor deze steeds beladener wordende (eind)tijd.
Haggai 2 gaat verder in vers 7:
Een ogenblik nog, nog een korte wijle, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het
droge doen beven. Ja, Ik zal alle volken doen beven…..
Hoe God dat precies gaat vervullen weten we niet, maar we willen elkaar helpen om
voorbereid te zijn. En we willen als gebedshuizen de mensen om ons heen helpen om
zich voor te bereiden.
We geloven dat voortdurend leven in intieme verbinding en relatie met Jezus het
antwoord is. Ons thema is dan ook: ‘Leven in voortdurende intimiteit met Hem’.
Graag willen we op creatieve wijze dit onderwerp met elkaar uitdiepen.
We nodigen jullie daarom uit voor onze derde Ontmoetingsdag voor
gebedsplekken/bidders op zaterdag 21 september in Breukelen.
We komen bij elkaar in het prachtige gebedshuis in Breukelen:
‘De Bovenkamer’, Poeldijk 9, 3621 CZ Breukelen. (website)
Ook met openbaar vervoer goed te bereiken.
Waar je kunt parkeren kun je op dit kaartje ontdekken.
Om 10:00uur ben je welkom, en om 10:30uur begint het programma tot
16:00uur.
Natuurlijk willen we ook samen lunchen. Zou je daarvoor iets mee willen nemen,
zodat we er een gezellige potluck kunnen maken. Elke keer is dat weer een waar
feest.
Als je wilt komen zou het fijn zijn als je je even opgeeft. Dat kan via retourmail of
appje/belletje naar 0640126793 (Dorien Knoors)
We zien ernaar uit velen van jullie weer te ontmoeten.
Kom gerust met je hele team.

Zo belangrijk om als Gebedsleger van God verbonden te zijn en te weten dat we sámen
Zijn Gebedshuis zijn in ons land!
KORT NIEUWS:

DE WEG NAAR BEROUW EN BEKERING
Vorige Ontmoetingsdag hadden we het over Verootmoediging naar 2 Kron.7:14. We
baden om daarin te mogen groeien.
Pas kregen we een mail van 'National Day of Repentance' om 9 oktober (=Grote
Verzoendag) uit te roepen tot een dag van berouw en bekering. Overweeg eens of dat
iets is voor jouw gebedsgroep. meer info
'The Father is calling for a culture of repentance in His Body'.
ONDERWIJS- EN AANBIDDINGSAVONDEN IN ELBURG
In Huis van Gebed Elburg worden 7 avonden georganiseerd, waarin we samen willen
groeien in gebed, intimiteit, het zijn van een huis van gebed, etc. Sept t/m maart,
3e donderdag van de maand. Bloemstraat 18 Elburg. Meer info.
LOOFHUTTENFEST Hardenberg 13 okt. t/m 21 okt.
Als je het fijn vindt om in Nederland het Loofhuttenfeest met elkaar te vieren, weet je
welkom op camping De Kleine Belties waar Stichting Moadiem al jarenlang het
Loofhuttenfeest organiseert. Zie moadiem.nl
INSPIRATIECONFERENTIE VOOR BIDDERS EN LEIDERS GEBEDSGROEPEN
Heb je behoefte om verder te groeien als bidder, kartrekker van het gebedswerk of
leider van de gebedsgroep? Jan Minderhout uit Ermelo nodigt je uit voor een
Inspiratieconferentie op 22 en 23 november 2019, van vrijdag 16.00 uur tot zaterdag
16.00 uur, Klein Sion, Leuvenheim (onder Zutphen). Meer info: KLIK hier
VACATURES STICHTING 24-7GEBED
Wil je je inzetten voor het gebedsleger in Nederland? Overweeg een vrijwilligersrol bij
24-7Gebed. Lees meer..
Lieve groet van je medestrijders,
team 24-Gebed
André, Hananja, Jef, Timo, Dorien
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