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WIE ZIJN WIJ?

Het Huis van Gebed is een initiatief van 

Stichting Streams en Stichting Gloryminis-

tries.

Streams is een beweging van mensen die 

geraakt zijn door de liefde van Jezus en dit 

handen en voeten willen geven in het 

dagelijks leven. Vanuit het verlangen om 

plaatsen te creëren waarin mensen tot hun 

bestemming kunnen komen, worden zeven 

locaties in Nijkerk beschikbaar gesteld.

Zeven monumentale panden, waarbinnen 

activiteiten worden ontwikkeld om talenten 

te ontwikkelen, ontmoetingen te hebben 

en gesprekken te voeren. Op die manier wil 

Streams dienstbaar zijn en Gods Koninkrijk 

zichtbaar maken in de samenleving.

Gloryministries wil mensen dichter bij het 

Vaderhart van God brengen. Op die plek 

worden mensen ‘heel ’; gevuld door Zijn 

Geest en bruikbaar voor Hem. 

Gloryministries heeft als missie om mensen 

aan te moedigen tot gebed en voorbede. 

Met dat doel voor ogen worden in het Huis 

van Gebed samenkomsten georganiseerd om 

voorbidders te mobiliseren en toe te rusten.

WELKOM!

Het Huis van Gebed is een ontmoetingsplaats. 

Een plek waar mensen elkaar en God kunnen 

ontmoeten. Samen God aanbidden, voorbede 

doen, of alleen een plek vinden om dichtbij 

God te zijn.

Midden in het centrum van Nijkerk zijn er in 

de Tweede Pastorie twee mooie kamers als 

gebedskamers ingericht. In de koninklijke 

blauwe kamer worden samenkomsten 

georganiseerd voor 

grotere groepen. 

De intieme rode kamer is geschikt om samen 

te komen in kleiner verband. Ook kan deze 

ruimte worden gebruikt als stiltekamer of om 

je alleen een moment terug te trekken voor 

persoonlijk gebed.
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ACTIVITEITEN

Het Huis van Gebed is gestart in 2016 en 

nog volop in ontwikkeling. Op termijn zal 

(na een verbouwing) ook de 2e verdieping 

en de zolder van het pand ingericht en 

gebruikt kunnen worden. Op dit moment 

is alleen de benedenverdieping in gebruik 

en worden daar verschillende activiteiten 

georganiseerd:

• Open aanbidding/gebedsavonden: 

elke 1e en 3e dinsdagavond van de maand

• ‘Going deep’:

open bijbelstudieavonden op elke laatste 

donderdag van de maand

• Open Huis avonden: 

op vrijdagavonden eens per 6 weken 

(met een gastspreker)

• ‘FBI’ avonden: 

elke 2e en 4e dinsdagavond van de maand, 

waarbij FBI staat voor

Fellowship, Blessings en Intercession. 

Dit zijn (gesloten) avonden voor Streams- 

medewerkers om elkaar op te bouwen en 

te versterken. 

Daarnaast organiseren we gebedsconcerten 

en andere intercession-events.

BIDDERS EN SUPPORTERS 

GEZOCHT! 

Wil je meebouwen aan het Huis van Gebed? 

Dan ben je van harte welkom bij onze open 

gebed- samenkomsten of voorbede sessies.

Wil je als voorbidder met ons optrekken in 

ons gebedsteam? 

Neem dan contact met ons op via: 

mail: info@gloryministries.nl

Of telefoon: 06 29489677

Je kunt ook meebouwen door ons financieel 

te ondersteunen via 

IBAN NL56INGB0005047280 

t.n.v. Stichting Gloryministries

o.v.v. Huis van Gebed

Omdat we ANBI zijn is je gift fiscaal aftrekbaar. 

Alvast heel harteli jk dank!!

DE TWEEDE PASTORIE; 

EEN HISTORISCHE PLEK

De Tweede Pastorie was in 1749 de ambtswoning 

van Ds. Gerardus Kuijpers. Het was de plek waar in 

die periode veel mensen diep zijn aangeraakt door 

de Heilige Geest. Vanuit heel Nederland werden 

mensen naar deze plek getrokken en zelfs buiten 

de landsgrenzen heeft deze opwekking naam 

gemaakt als de “Nijkerkse beroeringen”.

Vanwege deze ‘beroeringen’ werden de drukke 

samenkomsten zowel door kerkelijke leiders als van 

overheidswege verboden. 

Hierdoor doofde de opwekking, maar we zien nu 

270 jaar later hoe de Geest weer opnieuw mensen

naar deze plek heeft geroepen om Hem aan te 

roepen.

We geloven dat God de oude bronnen weer 

opnieuw wil openen...


