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 Het Huis van Gebed is 
De wekelijkse tijden zijn vrijwel het hele jaar doo
dinsdagochtendvoorbede is veelal door middel van gebedswandelingen 
(twee aan twee) gedaan.
grotendeels stil geleg
vrijdagochtend voor de jongeren en de zaterdagochtend aanbidding
gebedstijd zijn wel grotendeels doorgegaan
 

 Hetzelfde geldt voor het maandelijkse 
 

 Medio 2021 zijn we begonnen met tweewekelijkse 
bijeenkomsten’, die wordt gedragen door de medewerkersgroep. Hier 
staan ontmoeting, aanbidding, 
sluiten we aan bij de interkerkelijke eetgroep van Outreach Elburg.

 
 Op de voorbedetijden 

de diverse kerken, de gemeente Elburg, ons land, de Lijdende Kerk, 
Israël etc. We proberen hierbij vanuit de Bijbel te bidden.

 
 Op initiatief van een aantal jongeren hebben we in de 

een heuse week van gebed georganiseerd. Ivm coronamaatregelen is 
dit verspreid geweest over een 
e.e.a. georganiseerd.

 
 

Kortom, we kijken terug op een gezegend jaar.
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1 Huis van Gebed Elburg 

Het Huis van Gebed is gemiddeld zo’n 7-9 uur per week open geweest
De wekelijkse tijden zijn vrijwel het hele jaar doorgegaan. 
dinsdagochtendvoorbede is veelal door middel van gebedswandelingen 
(twee aan twee) gedaan. De woensdagochtendvoorbede heeft 
grotendeels stil gelegen, maar de woensdagavondgebedsbijeenkomst, de 
vrijdagochtend voor de jongeren en de zaterdagochtend aanbidding

zijn wel grotendeels doorgegaan.  

or het maandelijkse gebed voor de Lijdende Kerk

Medio 2021 zijn we begonnen met tweewekelijkse ‘centrale 
, die wordt gedragen door de medewerkersgroep. Hier 

staan ontmoeting, aanbidding, gebed en onderwijs centraal.
de interkerkelijke eetgroep van Outreach Elburg.

Op de voorbedetijden hebben we o.a. gebeden voor onze eigen harten, 
de diverse kerken, de gemeente Elburg, ons land, de Lijdende Kerk, 
sraël etc. We proberen hierbij vanuit de Bijbel te bidden. 

Op initiatief van een aantal jongeren hebben we in de meivakantie
een heuse week van gebed georganiseerd. Ivm coronamaatregelen is 
dit verspreid geweest over een vijftal locaties en ook buiten werd 

organiseerd. Veel mensen hebben meegebeden. 

ken terug op een gezegend jaar. 

open geweest. 
 De 

dinsdagochtendvoorbede is veelal door middel van gebedswandelingen 
De woensdagochtendvoorbede heeft 

woensdagavondgebedsbijeenkomst, de 
vrijdagochtend voor de jongeren en de zaterdagochtend aanbidding- en 

gebed voor de Lijdende Kerk. 

centrale 
, die wordt gedragen door de medewerkersgroep. Hier 

gebed en onderwijs centraal. Waar kan 
de interkerkelijke eetgroep van Outreach Elburg. 

o.a. gebeden voor onze eigen harten, 
de diverse kerken, de gemeente Elburg, ons land, de Lijdende Kerk, 

 

vakantie 
een heuse week van gebed georganiseerd. Ivm coronamaatregelen is 

buiten werd 


