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Doel:
In onze overtuiging is het de bedoeling dat elke christen en elke kerkelijke
gemeente groeit in de relatie die we met onze Heer Jezus mogen hebben.
Dat we ernaar toe groeien Hem gelijk te zijn, waardoor de mensen om ons
heen Hem in ons zullen herkennen. In onze beleving is “gebed” in de
eerste plaats het onderhouden en doen groeien van deze relatie, zowel
voor onszelf als voor de mensen om ons heen.
Interkerkelijk:
Het Huis van Gebed moet een plek zijn waar alle christenen zich thuis
kunnen voelen. Een plek van verbinding over kerkmuren heen. Ieder die
de Here Jezus van harte liefheeft is welkom.
Hoe:
We willen dit doel bereiken door diverse activiteiten die op gebed gericht
zijn, onder andere:







het doen van voorbede met en voor verschillende groepen met diverse
onderwerpen;
individueel bidden in een gezamenlijke setting;
het ontvangen/geven van persoonlijk voorbede;
het organiseren we gebedsbijeenkomsten. Op dit moment doen we dit
op elke woensdagochtend, woensdagavond, 1x per maand op
donderdagavond en op zaterdagochtend en 1x per 3 weken op
vrijdagavond. We streven er naar om dit de komende tijd/jaren uit te
kunnen breiden. Zowel wat betreft tijden als doelgroepen.
het geven van onderwijs over gebed. We willen beginnen met een
aantal keer per jaar toerustingbijeenkomsten te houden, maar we
verlangen ernaar dit een structureel karakter te geven.

We hopen ook aan te sluiten bij andere gebedsactiviteiten zoals de Week
van Gebed (geïnitieerd door MissieNederland en georganiseerd door een
derde); de Nacht van Gebed (Open Doors) en andere plaatselijke
initiatieven.

Fondswerving:
We zijn een stichting zonder winstoogmerk en houden de kosten zo laag
mogelijk. Bestuursleden en coördinatoren doen het werk vrijwillig en
krijgen indien van toepassing alleen een onkostenvergoeding. Door middel
van collecten, fondswerfbrieven (bijv. naar de kerken in Elburg e.o.), het
bekend maken op de website e.d., verwachten we voldoende middelen
binnen te krijgen om de lopende kosten te kunnen betalen.
Vermogensbeheer:
Uit de financiële administratie blijkt een adequate administratie van de
ons toevertrouwde middelen. Elk jaar wordt een begroting en een
jaarrekening gemaakt.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 december 2013. En
geupdate op de bestuursvergadering van 29 maart 2016.

