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Voorwoord 
 
In 2015 heeft Stichting GA voornamelijk Gebedshuis Amersfoort en de cursus ‘Art of hearing 
God’ ondersteunt. Deze initiatieven staan volledig in lijn met de doelstellingen van de 
stichting namelijk om: 
 
a) Volgelingen van Jezus Christus te dienen zodat zij individueel zowel als gemeenschappelijk 
groeien in: 

 Het liefhebben van God. Hieronder wordt begrepen: het verwelkomen van Zijn 
tegenwoordigheid, Hem leren kennen, Hem aanbidden en Hem aanschouwen. 

 Voorbede en intercessie. Hieronder wordt begrepen: in partnerschap met God, die 
dingen in gebed en smeking aan Hem vragen, die Hij tot de gelovigen spreekt, zowel 
door Zijn woord als profetisch. 

 Het ontvangen, interpreteren en toepassen van de profetische bediening van de 
Heilige Geest. 
 

b) Gemeenschappen van volgelingen (de Kerk) van Jezus Christus, in al hun 
verschijningsvormen helpen te komen in hun identiteit als Huis van Gebed. 
 
c) Bovenstaande doelstellingen in het bijzonder in de regio Amersfoort nastreven, zodat in 
het midden van Nederland een gezond en krachtig gebedshuis kan functioneren. 
 
d) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin 
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
  
 
 



Bestuur 
 
Er zijn in 2015 geen veranderingen opgetreden met betrekking tot het bestuur van de 
stichting.  Bestuursleden zijn Paul In’t Hout (voorzitter), Margreet Vel Tromp (secretaris) en 
Arjan Krijtenburg (penningmeester).  
In 2015 is er gezocht naar nieuwe leden om het bestuur te versterken en uit te breiden maar 
dat is nog niet concreet geworden.  
 
  



Gebedshuis Amersfoort 
 
Onze grootste activiteit als Stichting betreft het vormgeven van Gebedshuis Amersfoort. Dit 
is een interkerkelijk gebedsinitiatief, waarbij we bijna dagelijks – en we dromen zelfs van 
non-stop – gebed en aanbidding faciliteren voor alle volgelingen van Jezus in Amersfoort en 
de rest van Nederland.  
 
2015 is voor het gebedshuis een jaar geweest van ontwikkelen, bouwen en uitbreiden.  
Het draagvlak en de draagkracht is toegenomen in dit jaar. Er is, naast het kernteam wat uit 
negen personen bestaat, in 2015 ook een dagelijks leiderschapsteam ontstaan, bestaande 
uit drie personen. Er zijn vijf mensen die zich fulltime inzetten voor het gebedshuis en 
inmiddels is er een vaste groep vrijwilligers van zo’n 20 mensen die zich wekelijks inzetten 
voor het gebedshuis. Daarnaast zijn er anderen die regelmatig komen en meedoen.  
 
Op 28 februari was er een officiële opening van het Gebedshuis waarbij familie, vrienden en 
het gebedsnetwerk uit Nederland aanwezig waren. Het was voor het gebedshuis een 
belangrijk moment om officieel de deuren te openen en de banier in de grond te plaatsen 
dat deze plek apart gezet is voor God. Het is een plek waar Hij aanbeden en gezocht wordt, 
waar training, onderwijs en toerusting gegeven zal worden en waarbij mensen hun 
persoonlijke relatie met God kunnen verdiepen en ontwikkelen.  
 
Na de opening in februari werd de eerste conferentie gehouden in het gebedshuis, genaamd 
Going Deeper. Dit is een 5-daagse toerustingsweek waarbij er dagelijks zo'n 80 mensen uit 
het hele land aanwezig waren. Vele mensen zijn opgebouwd, versterkt in hun geloof en 
hebben handvatten meegekregen om verder te gaan met hun gebedshuis, gebedsgroep 
en/of persoonlijk leven.  
 
Verder heeft het gebedshuis in 2015 ‘Focus’ bijeenkomsten georganiseerd. Focus is een dag 
waarbij er 12 uur lang onafgebroken aanbidding is en waaraan verschillende kerken en 
bands, uit voornamelijk Amersfoort, aan mee doen. In 2014 werd dit elders af en toe 
georganiseerd. Omdat de visie van Focus interkerkelijk is, is er voor gekozen om dit vanuit 
Gebedshuis Amersfoort te gaan organiseren en faciliteren. In 2015 is dit gecontinueerd naar 
eens in de twee maanden op de tweede zaterdag van de maand. 
 
Naast dat Gebedshuis Amersfoort zich richt op en zich inzet voor de stad Amersfoort richt 
het zich ook op het gehele land. Het gebedshuis wil een plek zijn waar bidders, gebedshuizen 
en de gebedsbeweging uit Nederland bijeenkomt, versterkt en opgebouwd wordt. Vanuit dit 
verlangen is in 2015 de maandelijkse KOM bijeenkomsten ontstaan. Elke tweede vrijdag van 
de maand komen zo’n 30 mensen uit het hele land samen in Gebedshuis Amersfoort om 
elkaar te ontmoeten, samenwerking te zoeken, te aanbidden en samen te bidden. 
 
Terugkijkend op het jaar 2015 is er te zien dat de visie van het gebedshuis steeds meer vorm 
krijgt, uitgewerkt en uitgeleefd wordt.  
 
 
 
 



Diverse Projecten  
 

Art of Hearing God 

Terugkijkend op het jaar 2015 is het zichtbaar dat de visie en het doel van dit project 
behaald wordt. Het doel van deze 3-daagse cursus is om gelovigen uit alle kerkelijke 
achtergronden te helpen groeien in het verstaan van Gods stem en ze te helpen een 
levensstijl te ontwikkelen waarin God meer van Zijn spreken aan ons kan toevertrouwen. 
 
In 2015 is deze cursus drie keer gegeven, in totaal hebben 42 personen hieraan 
deelgenomen. Het team dat bestaat uit vijf leden heeft hierdoor zichzelf verder kunnen 
ontwikkelen in het geven van deze cursus. Zij zijn bijna zo ver om de cursus zelfstandig te 
gaan geven en er geen begeleiding vanuit Streams UK meer aanwezig hoeft te zijn.  
 
In 2015 zijn er naast het geven van de cursus ook plannen gemaakt hoe meer follow up te 
gaan geven aan de deelnemers. De follow up zal behulpzaam zijn om het materiaal te gaan 
oefenen en eigen te maken. In 2016 zullen hier concrete stappen in gezet worden.  
 
Er zijn in 2015 stappen gezet om deze Engelstalige cursus te vertalen naar het Nederlands. 
Het doel is om in 2016 de vertaling klaar te hebben en de eerste Nederlandstalige ‘Art of 
hearing God’ te geven.   
 
 
 


