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VERSLAG ACTIVITEITEN 
 

Hieronder eerst even in het algemeen over wat we doen. Daarna worden concrete activiteiten vermeld.  
Op onze website https://jhop.eu/wat-doen-we/ vind u nog meer informatie. Bekijk ook de subkopjes 
onder ‘Wat we doen’ in het menu. En bekijk ook in onze actuele agenda: https://jhop.eu/agenda/ 
 

Dag en nacht gebed & aanbidding 

Het belangrijkste wat we graag doen is God aanbidden en voorbede doen voor elkaar en onze stad. Elk 
uur een andere kerk of groep. Samen vormen we een ketting van gebed en aanbidding. In het Engels, 
Spaans, Indonesisch, Portugees, Duits, Nederlands en nog veel meer talen. Met de meest 
uiteenlopende expressies. Van heel behoudend tot progressief. Van stilte tot afrikaanse dans en 
muziek. het doel is dat er uiteindelijk dag en nacht gebed en aanbidding zal zijn vanuit de binnenstad 
van Den Haag. 
 

Trainingen en onderwijs 

We hebben voor alle betrokkene in het huis van gebed diverse trainingen. en regelmatig ook onderwijs 
voor een breed publiek. We geven onderwijs specifiek binnen het spectrum van gebed en aanbidding. 
 

Op komen voor recht (Justice) 

Zowel in gebed als op een hele praktisch manier komen we op voor recht. Denk aan het bidden 
rondom abortus tot het dragen van eerlijke kleding. We hebben een passie om zaken die krom zijn 
recht te zetten. 
 

Onderdeel van een missiebasis 

Het gebed blijft niet tussen vier muren. We zijn onderdeel van een groot klooster waar van alles 
gebeurd. Ook zijn we verbonden aan allerlei projecten in de stad. 
 

 
Activiteiten 
Onderstaande activiteiten hebben we het afgelopen jaar (2020) gedaan. Het was een bijzonder jaar.  

 

Maandagavonden 

Op de maandagavond kwamen we met een wat grotere groep bij elkaar (Max 40 mensen). Door 

corona is deze groep kleiner geworden. We hebben samen met muziek gemaakt en gebeden.  

Netwerken, gespreken met potentiële bidders en aanbidders 

Verschillende mensen uit ons team zijn op pad geweest om met name in Den Haag andere bidders en 

aanbidders te leren kennen. Op deze manier kwamen er steeds meer uren bij in de ketting van gebed.  
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Onderwijsavonden 

Op verschillende momenten in het jaar hebben we onderwijs momenten gehad. Mensen konden naar 

ons toekomen. Maar later hebben we ze vooral via livestream aangeboden.  

Staffmeetings 

1X per maanden brachten we iedereen die een uur bij ons komt bidden en aanbidden bij elkaar. Ook 

de mensen die op een ander vlak meewerken waren er ook bij. Het was heel bijzonder. Want de groep 

was heel divers. Mensen uit Indonesië. Spaanstalige, Portugeessprekende, Duits. Maar ook Afrikaanse 

groepen. En natuurlijk Nederlandse. Samen we hebben we tijd gehad voor ontmoeten, samen bidden 

en aanbidden.  

Media training 

Omdat we steeds meer livestreaming gingen doen, hebben we verschillende trainingen gegeven om 

goed om te kunnen gaan met camera’s en geluid etc.  

Gebed met kamerleden en gebed in de tweede kamer 

Elke dinsdag waren we in de tweede kamer om met en voor kamerleden te bidden. Ook kwamen 

kwamerleden bij ons voor een gesprek of om een avond van gebed mee te beleven.  

Trainingen voor kerken 

We hebben ook regelmatig een training gegeven over gebed of gerelateerde onderwerpen in 

verschillende kerken.  

 

Evangelisatie 

Elke zaterdag was er een uur bidden en aanbidden in ons gebouw. Daarna gingen we de straat op om 

te vertellen over God!  

Worshipavonden 

Heel regelmatig hebben we specifieke worshipavonden gehouden. In ons gebouw maar ook in onze 

kloostertuin. Prachtig was dat.  

Teams ontwikkeld 

Het afgelopen jaar zijn er verschillende team ontstaan. We hebben diverse activiteiten georganiseerd 

om teams te vormen. We hebben vooral veel gesprekken gevoerd met geïnteresseerden.  



 
 

3
 

Pastorale gespreken 

Afgelopne seizoen is een belangrijke activiteit geweest om met mensen pastorale gesprekken te 

voeren. Hier zit snel veel tijd in. En is ook heel belangrijk.  

Vergaderingen 

Uiteraard waren er afgelopen jaar ook wekelijkse vergaderingen. Vergaderingen om de structuur en 

organisatie verder uit te bouwen. Maar ook om het planningsteam neer te zetten. Het mediateam vorm 

te geven etc.  

 

Een mooi jaar. Waarin we hard konden werken aan onze doelstellingen. We zijn weer een stapje 

verder. We gaan rustig verder.  

 
 

 

 


