
Enorm verrast (taken by 
surprise) dat één van 
mijn trouwe vrienden een 
actie op touw had gezet 
voor financiële 
ondersteuning voor mij 
persoonlijk. 

Een prachtig bedrag waar 
ik zeer blij mee ben, 
maar ook enorm 
bemoedigend!!! Dank ook 
aan iedereen die eraan 
bijgedragen heeft!!! 

Hierboven een kiekje van de 
trouwe bidders op 
zaterdagochtend in Huis van 
Gebed Elburg. Zij zijn natuurlijk 
niet de enige bidders! Zó gaaf 
om met diverse groepen te Naam 
van de Heer aan te roepen! 

Een gebedsverhoring is 
bijvoorbeeld dat we baden voor 
iemand met veel pijn door een 
lichamelijk klacht: ze is 
volkomen van de pijn af! Helaas 
heeft ze nu een whiplash 
opgelopen, bidden jullie mee voor 
100% genezing? Wat ook 
prachtig is, is dat we geregeld 
voor de bezoekers bidden die 
binnenkomen, we zien innerlijke 
groei naar Jezus en pas geleden 
heeft iemand een keuze gemaakt 
om bij Jezus te willen horen! 

Onze ontmoetingsdagen (24-
7Gebed) worden ook goed 
bezocht. Naast de mensen die 
steeds komen, zien we ook 
steeds weer nieuwe ‘gezichten’ 
die komen meedoen, we 
groeien in onze intieme relatie 
met Jezus en groeien in 
inzicht over een actueel 
thema, zodat we adequater 
voorbede kunnen doen en 
beter voorbereid zijn voor de 
tijd die komt. Tevens zien we 
dat relaties worden gebouwd 
en verdiept. 

Hierboven een foto van en 
paar toffe, gave en zeer leuke 
gebedsvrienden waar ik 
landelijk veel mee optrek – al 
jarenlang overigens! 

 

 

 
Hallo beste vrienden! 

 
Even terugkijken: Het gebed rondom Halloween was intensief, maar ook zeer goed! We zijn zeer 
bemoedigd door alle positieve geluiden van bidders die meegebeden hebben. Eén gemeente had zich 12 
uur non-stop toegewijd om mee te bidden. Zij in een fysieke groep geconnect met ons online. 

 

  

 

 

  

 
Met heel hartelijke groet, Timo 

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

December 2022 
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Tenslotte kijk ik 
dankbaar terug op een 
gezegend 2022; alles 
waar ik bij betrokken 
mocht zijn, maar met 
nadruk voor jullie die zó 
achter me staan. Op 
diverse manieren, 
allemaal super waardevol! 
Op naar 2023! 


