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Voorwoord 
 
In 2018 heeft Stichting GA Gebedshuis Amersfoort mogelijk helpen maken. Dit initiatief 
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 2018 geen veranderingen opgetreden met betrekking tot het bestuur van de 
stichting.  Bestuursleden waren Paul In’t Hout (voorzitter), Margreet Vel Tromp (secretaris) 
en Arjan Krijtenburg (penningmeester).  
 
  



Gebedshuis Amersfoort 
 
Onze primaire 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 2018 als volgt.  
 
Voor 2018 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 20 
Aantal uren geopend: > 750 uur 
Aantal gebedsblokken: > 350 
Gemiddelde openingstijd per week 15 uur 
 
 
Het gebedshuis, onderling meestal ‘GA’ genoemd, is 51 van de 52 weken minimaal voor 1 
gebedsset open geweest.  
 

Visie van het gebedshuis 

In 2018 gaf God een proces van vernieuwing en versterking van ons begrip van het hart van 

onze roeping. De functie van het gebedshuis draait niet om de activiteiten, er is een 

achterliggend doel wat ons drijft. De simpele verwoording van deze achterliggende drijfveer 

om het gebedshuis vorm te geven is als volgt: 

 

De Gemeente van Jezus als Zijn bruid klaar voor 
en de wereld om ons heen bekend gemaakt met  

de terugkomst van Jezus - als Bruidegom, Koning en Rechter. 
 

Activiteiten vanuit het gebedshuis 

Face to Face (F2F) – 21 dagen van verootmoediging  
In april 2018 is het gebedshuis samen met twee lokale gemeenten voor de tweede keer een 
proces van 21 dagen verootmoediging (Face-to-Face (F2F) proces) aangegaan. Dit proces van 
verootmoediging, God zoeken en bekering is een statement van de gezamenlijke gemeentes 
tegenover God, op basis van 2 Kronieken 7:13-15, waarmee we laten zien dat we verlangen 
naar een herstel van Gods tegenwoordigheid in de Kerk in het midden van Nederland. 
Als terugkerende activiteit rond 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.  
 
  



Groeien in Gebed 
De 4-avonden basiscursus Groeien in Gebed, bedoeld om een dieper gebedsleven te leren 
ervaren en ontwikkelen, is in 2018 twee keer gegeven in het gebedshuis. Ongeveer 20 
mensen uit verschillende kerken en denominaties hebben hieraan deelgenomen.   
 
Geloof-versterkende films 
In 2018 hebben we verschillende keren een filmavond georganiseerd. We vertonen films die 
getuigenis geven van wat God in onze tijd doet en waarin gezond Bijbels onderwijs op 
indringende wijze wordt overgedragen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: “The Global Jesus 
Revolution” van Joel Richardson en “The Frontier” van FAI Studios. 
 
Dagelijks kwartiertje van God eren en de wijk zegenen. 
Sinds half 2018 nemen we op woensdag, donderdag en vrijdag twee keer per dag een 
kwartier om de Heer te eren en prijzen (de eerste 10 minuten), en om de wijk waarin het 
gebedshuis op dit moment is te zegenen. Dit doen we omdat we bewust onze focus hebben 
en willen houden op Zijn tegenwoordigheid. Dát maakt het verschil voor de wijk en de stad 
en de regio en ons land. 
 

Interne groei 

Al in 2017 is een groot deel van de betrokken medewerkers/vrijwilligers van het gebedshuis 
begonnen samen een 3 jarige onderwijsserie van Mike Bickle te volgen, waarin hij 
structureel, Bijbelboek voor Bijbelboek, de boodschap van de Bijbel aangaande de Eindtijd 
behandelt. Daar zijn we ook in 2018 mee door gegaan. 
 
In samenhang hiermee zijn we ook erg uitgedaagd en opgebouwd door een onderwijsserie 
van John Harrigan, genaamd “Biblical Theology Seminar”, waarin hij helder en krachtig laat 
zien dat de focus van de Bijbel, van het Evangelie wat Jezus en de Apostelen brachten, en 
van de eerste Gemeente altijd nadrukkelijk de Dag van de Heer is geweest. 
 
 
 
 


