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Voorwoord 
 
In 2017 heeft Stichting GA voornamelijk Gebedshuis Amersfoort en de cursus ‘Art of hearing 
God’ mogelijk helpen maken. 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 2017 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).  
 
  



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.  
 
De belangrijkste activiteiten van Gebedshuis Amersfoort waren in 2017 als volgt.  
 
Voor 2017 kunnen we de volgende kerncijfers noemen: 
Aantal betrokken vrijwilligers en medewerkers: 20+ 
Aantal cursussen Groeien in Gebed gegeven: 2 keer 
Aantal cursisten voor Groeien in Gebed 40 
Aantal uren geopend: 755 uur 
Aantal gebedstijden: 438 
Gemiddelde openingstijd per week tot 1 juli * 19 uur 
Gemiddelde openingstijd per week na de verhuizing * 10 uur 
 
* Tussen 1 juli en 1 november had het gebedshuis geen eigen gebouw. 
 
Het gebedshuis, intern meestal ‘GA’ genoemd, is 51 van de 52 weken minimaal voor 1 
gebedsset open geweest.  
 

Activiteiten vanuit het gebedshuis 
Face to Face (F2F) – 21 dagen van verootmoediging  
In april 2017 is het gebedshuis samen met twee lokale gemeenten een proces van 21 dagen 
verootmoediging (face to face proces) aangegaan. Dit kwam voort uit de transformatie 
conferentie van 2016 en de daarop volgende wekelijkse gebedstijden met een aantal 
voorgangers. Deze drie weken (a.d.h.v. een F2F dagboekje) is als bijzonder ervaren. Vele 
deelnemers hebben zich bekeerd van (gedachten-) patronen die God in het licht bracht, die 
zondig waren en belemmering vormen voor Zijn aanwezigheid in zijn/haar leven.  
Als terugkerende activiteit na dit F2F proces komen de gemeenschappen sinds mei 2017 
maandelijks bij elkaar om God te aanbidden en Zijn aanwezigheid uit te nodigen in 
Amersfoort, Leusden e.o.  
 
Conferentie 
In mei organiseerden we als gebedshuis een conferentie met Rhonda Hughey uit de VS, met 
als titel “Opwekking en Transformatie”. Ruim 120 mensen bezochten deze conferentie. Het 
bovengenoemde face to face proces is een van de onderwerpen van het onderwijs tijdens 
deze conferentie.  
 
Groeien in Gebed 
De 4-avonden basiscursus Groeien in Gebed, bedoeld om een dieper gebedsleven te leren 
ervaren en ontwikkelen, is in 2017 twee keer gegeven in het gebedshuis. Ongeveer 40 
mensen uit verschillende kerken en denominaties hebben hieraan deelgenomen.   
 



 

Verhuizing uit het Neptunusplein 
Per 1 juli 2017 moest het gebedshuis haar vertrouwde plek op het Neptunusplein verlaten, 
omdat het gebouw gesloopt zou gaan worden. We hadden op dat moment het volste 
vertrouwen dat God ons naar een nieuwe plek zou brengen, maar ook de overtuiging dat 
daar een periode tussen zou zitten, waarin we zonder het gemak van een eigen gebouw 
onze plek zouden mogen innemen. 
 
We vonden door Zijn hulp verschillende oplossingen: op maandagavond huurden we de zaal 
van Volle Evangelie Gemeente El Shaddai, op woensdag en donderdag overdag waren we 
welkom in het opvanghuis van een familie op de Liendertsedreef en op dinsdag- en 
vrijdagmorgen gebruikten we de zolder van een van de medewerkers van het gebedshuis. 
We brachten onze gebedstijden terug naar de gezamenlijke activiteiten, waarbij de ruimte 
voor Persoonlijke Gebedstijd uit het programma verdween. 
 
Verhuizing naar de Rossinistraat 
God voorzag in oktober in een nieuwe locatie voor het gebedshuis. We mochten per 1 
november onze intrek nemen in een oud dependance gebouwtje van de Ceaciliaschool, wat 
door nieuwbouw van de school leeg was komen te staan. Tot 1 mei 2019 mogen we die 
locatie in ieder geval van de gemeente huren.  
 
De laatste twee maanden van 2017 stonden dus ook voornamelijk in het teken van 
verbouwing en inrichten van dit gebouwtje, zodat we het echt als gebedshuis konden gaan 
gebruiken. Het klussen was op 31 december 2017 grotendeels afgerond, om het nieuwe jaar 
weer helemaal te kunnen focussen op het ontwikkelen van gebedstijden en het meenemen 
van mensen in een leven van intimiteit met God. 

Interne groei 
Een belangrijke ontwikkeling van het gebedshuis was dat een groot deel van de betrokken 
medewerkers/vrijwilligers samen een 3 jarige onderwijs serie is gaan volgen, over de 
boodschap van de Bijbel aangaande de Eindtijd. De cursus behandeld hoofdstuk voor 
hoofdstuk alle gedeelten waarvan het bijbelhoofdstuk voor minstens de helft gaat over de 
terugkomst van Jezus en de tijd daaromheen. 
 
Ook training in het zingen van het Woord, zingen in ‘beurtzang’, het maken van spontane 
refreintjes en vergelijkbare gebedshuis-zangers-vaardigheden vond de eerste helft van het 
jaar regelmatig plaats. 
  



Diverse Projecten  

Art of Hearing God 
In 2017 werd een workshop gehouden, vanuit de organisatie van de cursus Art of Hearing 
God, over het onderwerp ‘Dromen’. Hiervoor kwam Tony Cooke vanuit Engeland over naar 
Nederland.  
 


