
 

 

 

Lieve en beste vrienden! 

 

Een dikke maand na mijn gebedsreizen (zie bijlage #1 voor verslagje) en het nieuwe jaar nadert. Voor mij 

betekent dat betrokken zijn bij een soort inloopcafe* op Oudejaarsavond in een leegstand winkelpand in 

hartje Elburg. Soooo coool wat de jongeren organiseren! Op 1 januari begint een bidden&vasten-

vijfdaagse* die een vriend van me organiseert in Elburg. Mij is gevraagd om op de zaterdagmiddag en –avond 

wat te vertellen over gebed en natuurlijk zal praktisch samen bidden ook een onderdeel zijn.  

 

In het Huis van Gebed Elburg zijn we begonnen met een visie-update-traject. Ik geniet elke keer weer van wat er 

in de harten leeft en merk dat onze harten prachtig uitgelijnd zijn en op elkaar aansluiten. Bid alsjeblieft mee 

voor dit proces, want we willen natuurlijk primair horen wat de Heer te zeggen heeft. De onderwijs-

avonden* zijn echt heel goed, ook al blijven de bezoekersaantallen wat achter bij de verwachting. Keer op 

keer merken we de Aanwezigheid van de Heer, prachtige tijden van aanbidding en diepgaand onderwijs. Ook 

zijn we alweer volop bezig met het organiseren van de 24-7Elburg Gebedsweek* in februari. Bid je mee 

voor de medewerkers? Een redelijk aantal gaan door intensieve trajecten en periodes in hun leven. Andere 

gebedspunten zijn meer medewerkers die de visie pakken, relaties met diverse kerken en groepen en financiën. 

 

In het landelijke gebedswerk zijn er ook prachtige ontwikkelingen. Eén kostbare broeder – die de 

gebedsbeweging toen nog nauwelijks kende – kreeg van de Heer de opdracht om de gebedsorganisaties in 

Nederland te verbinden. Denk aan een brug, waarbij de pijlers de individuele gebedsorganisaties zijn. Nu is het 

tijd om ons te verbinden om ook samen op de bres te staan voor Nederland. Dat was al langer ook ons hart en 

visie binnen Stg. 24-7Gebed, dus zijn we extra blij met dit initiatief dat de naam GENOEG! draagt. De eerste 

voorzichtige ontmoeting met een 15-tal gebedsorganisaties was enorm bemoedigend. Ik ervoer dat de Heer zei: 

“de afgelopen jaren zijn jullie harten gevormd en sterk gemaakt, nu is het de tijd om ook samen op te staan”. 

Natuurlijk zal ieder ten volle de eigen roeping kunnen blijven doen, maar daarin kunnen we juist ook samen 

optrekken en ieder op zijn of haar eigen manier meedoen, waarbij we elkaar versterken, aanvullen en 

stimuleren. Bid je mee dat we goed de stem van de Heer zullen verstaan voor het vervolg?  

 

Mijn collega Dorien heeft na 18 jaar de kar van het 24-uursgebed op Opwekking uitstekend getrokken te 

hebben, het stokje overgedragen aan mij. Gelukkig hebben we een kei-kernteam! Maar het blijft spannend en er 

zijn nog veel dingen te ervaren en uit te vogelen. In 2020 is het alweer de 50e conferentie. Dat kon alleen door 

die ENE Naam gebeuren! En dat is de Naam die centraal moet staan: Yeshua of in goed Nederlands: Jezus!  

 

Een grote DANK! Aan jullie allemaal, die zo in gebed, financiën, en op andere manieren betrokken zijn!  

Rest mij jullie een heel gezegend 2020 te wensen! 

 

Met hartelijke groet, Timo 

 

  

 

Dat Jezus zal worden aanbeden en geliefd op de hele aarde! 
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* overal waar een sterretje achter staat, 
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Gebedsreis Israël - 5 t/m 18 oktober 2019 

Een aantal van jullie hebben al iets van een impressie gezien, maar dat wil ik natuurlijk alle 

anderen niet onthouden. Zoals elk jaar probeer ik naar Israël te gaan om 

ter plekke in onze hoofdstad, Jeruzalem, het Loofhuttenfeest te vieren. 

Het feest van de vreugde. Voorafgaand doe ik dan een aantal dagen mee 

met de internationale Convocation (bijeenroeping), waar een paar 

duizend bidders van over de hele wereld bij elkaar komen om te 

aanbidden, voorbede doen, onderwijs ontvangen, relaties bouwen en de 

24-uursgebedstoren draaiende te houden.  

Zowel het tekstverslag als een fotoverslag kun je vinden door klikken:  

TEKSTVERSLAG of FOTOIMPRESSIE  

 

IHOP-KC (Internationale Huis van Gebed in Kansas City) - 27 oktober t/m 12 november 2019 

Het was mijn bedoeling dat dit naast veel gebed, ontmoeting en verfrissing, ook een soort 

“retraite” zou zijn. Blijkbaar had God andere plannen. Ik heb heel veel gestreden en gebeden 

voor mijn familie in deze tijd. Dit werd afgewisseld met een aantal dagen snipverkouden te 

zijn. MAAR ik heb vooral een geweldige tijd van verfrissing gehad. Veel in de aanwezigheid 

van Vader geweest, met mensen opgetrokken met hetzelfde hart, de meeste aanwezige 

Nederlanders ontmoet en vele anderen. Heerlijk weer meegemaakt: ene moment 17 graden, 

andere moment rond het vriespunt. Goed onderwijs, kampvuur, drie keer naar healingrooms 

geweest voor mijn fyieke klachten en twee keer profetische woorden ontvangen. Tenslotte 

een gezamenlijke Vraag&Antwoord met Mike Bickle en later met een panel van vier meege-

maakt. 

Op dit moment gaat de koers van mijn toewijding aan huizen van gebed zeker niet 

veranderen, hoewel ik ergens voel dat er wat dingen gaan 

doorbreken of wijzigen. Maar hoe dat er uit zal gaan zien? Geen 

idee. In ieder geval zit de boodschap om mensen op te roepen en toe 

te rusten om een leven van intimiteit te leven zeer diep verankerd in 

mijn hart. Evenals een passie voor Gods Huis van Gebed: “The zeal 

for Your House is eating me up” (De ijver voor Uw huis eet me op.) Dus wat dat betreft 

verwacht ik niet dat er veel zal veranderen. Voor een foto-impressie kun je hier klikken: 

FOTOIMPRESSIE  

 

https://1ding.nl/next/index.php/s/taZ7fidtjKebCPw
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