
 

 

 
Lieve vrienden, 
 
Naarmate de tijd vordert ervaar ik dat de roep om ons klaar te maken voor de Grote Bruiloft sterker aan het 
worden is. Dat geldt natuurlijk primair voor mezelf; word ik reiner en heiliger? Word ik sterker in mijn 
identiteit als Bruid van Christus? Laat ik me steeds minder bewegen door mensen en de wereld om me heen 
en steeds meer door de Heer en Zijn Heilige Geest? Doe ik “rechtvaardige daden”, waardoor ik een stralend 
bruiloftskleed aan kan doen? Begrijp ik in welke tijd ik leef en wat die dynamiek betekent vanuit Gods 
oogpunt? Begrijp ik hoe God wil dat ik daarop reageer? Begrijp ik wat 
het betekent om de tegenstander te overwinnen door het bloed van 
het Lam, het woord van mijn getuigenis en het niet liefhebben van 
mijn eigen leven tot in de dood? Om hierin te groeien doe ik bijv. mee 
met de 30-dagen-challenge van JHOP (Huis van Gebed in Den Haag), 
om elke dag na te denken over een karaktereigenschap van Jezus uit 
Openbaring 1. Niet zo lang geleden heb ik de vertaling afgemaakt van 
een gebedenboekje van Mike Bickle waarvan een deel erg verweven is 
met deze 30-dagen-challenge. Het leuke is dat mijn goede vriend 
Johan den Hartogh van JHOP het prachtige kaft heeft gemaakt. Dit 
boekje heeft mij een goeie groeispurt gegeven toen ik de gebeden 
begon te bidden. Met deze boekjes geef ik de inhoud graag door voor 
een bedrag van 7 euro (excl. verzendkosten). Echt van harte 
aanbevolen als je verlangt naar groei in je relatie met Jezus! 
 
Verder kan ik mijn dagen zeer goed vullen (-; met de ontwikkelingen in Huis van Gebed Elburg en het 
landelijke gebed. Daarnaast zijn we momenteel bezig met een Gebedsweek in Elburg. Net als voorgaande 
jaren, maar met een structuur waarbij we rekening houden met de overheidsmaatregelen, proberen we 
zoveel mogelijk mensen te helpen groeien in gebed onder het thema: “Terug naar de basis”. Ingrediënten 
zijn: een uur of langer doorbrengen in een gebedsruimte, gebedswandelingen, voorbede-momenten, koffie-
mogelijkheid, aanbidding, workshops…. 1 t/m 8 mei: Check website www.huisvangebed-elburg.nl/24-
7Elburg.  
 
Ook voor de digitale Pinksterconferentie van Opwekking zijn we aardig in de weer. Wij zijn verantwoordelijk 
voor de “Zoomrooms”: elke dag een heel aantal uren vol aanbidding, voorbede en Bijbellezen.  
 
Bidden jullie mee voor Gods leiding, inspiratie door de Heilige Geest, en wijsheid in de besluiten? Een ander 
gebedspunt is het “boekenproject”. Naast mijn getuigenis in het “Verhaal van Jasper” en het vertalen van 
“Gebeden die je innerlijke mens versterken”, merk ik dat ik broed op nog een ander boek.  
 
En dit alles maken jullie mogelijk door jullie ondersteuning en betrokkenheid! Ik ben zeer dankbaar dat jullie 
het mogelijk maken dat ik dit werk voor onze Heer Jezus mag doen! 
 

Met heel hartelijke groet uit een lenteachtig Oldebroek. 
 
Timo 
 
 

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde! 
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