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Met dankbaarheid stelt het bestuur van Het Levende Water vast dat de
stichting in het jaar 2011 opnieuw veel waardevolle diensten heeft kunnen
verlenen ten behoeve van het ondersteunen van het gebed en Huizen van
Gebed in Nederland en daarbuiten. Lees hierover in II
Daarnaast hebben de plannen om samen te gaan werken met Stichting 247Gebed verder vorm gekregen, ookal zijn deze in het jaar 2011 nog niet tot
een voltooiing gekomen. Lees hierover verder in I en III.

I. STICHTING
In 2011 zijn er heel wat gesprekken geweest met het bestuur van Stichting
24-7Gebed over de vraag of het aanbevelingswaardig zou zijn om tot een
samensmelting te komen van beide stichtingen. De aard van de doelstellingen
van beide stichtingen komt overeen en ook persoonlijk is er aansluiting in het
najagen van dezelfde doelen. Een samenwerking zou potentieel kunnen geven
om de basis voor beide stichtingen te vergroten en het werk efficienter te
kunnen organiseren en uitvoeren. Uiteindelijk is met beide besturen tot een
positieve beslissing hierover gekomen. Het betekent dat er wisselingen zullen
plaatsvinden in beide besturen en dat de statuten van beide stichtingen
herzien zullen worden.
Het proces van samen-groeien heeft het hele jaar 2011 in beslag genomen en
de beslissingen zullen dan ook pas in 2012 hun praktische uitwerking vinden.
Wel is eind 2011 bekend welke nieuwe bestuursleden zullen zitting nemen in
het nieuw op te zetten bestuur (zie III).
II. BEHARTIGDE ZAKEN
In het jaar 2011 heeft Stichting Het Levende Water het Gebed en de
Gebedshuizen in Nederland kunnen ondersteunen in het administratief
faciliteren van de volgende activiteiten:
1. Administratieve ondersteuning van de Harp&Bowl groep in Oldebroek.
De Harp&Bowl gebedsggroep in Oldebroek heeft gedurende het gehele
jaar gebruik gemaakt van de faciliteiten die St. HLW biedt.
De groep komt maandelijks een hele zaterdag bij elkaar. Alle
inkomsten en betalingen zijn tot volle tevredenheid van beide
partijnen via HLW gelopen.
2. Administratieve ondersteuning van Bridegroom Travels.
Bridegroom Travels, die als doel heeft groepsreizen naar IHOP Kansas
City aan te bieden, om mensen mee te nemen in de bijzondere
atmosfeer van dit gebedshuis in Kansas City, heeft één reis naar
Kansas City kunnen organiseren, te weten van 1 t/m 18 mei 2011.
6 Mensen namen deel aan deze reis. De reis was een groot succes.
3.Administratieve ondersteuning van de 1Ding conferenties

In november 2011 is er een 1DING conferentie georganiseerd in
Veenendaal. Er werden zo'n 120 mensen verwelkomd. Dale
Anderson uit IHOP Kansas City was de spreker. De conferentie werd
zeer gewaardeerd en ook organisatorisch verliep het geheel zeer
soepel. Zowel de gebedszaal als de workshops trokken veel
belangstelling. Deze 1DING conferentie kan als zeer geslaagd
beschouwd worden. Ook financieel was er een positief resultaat.
4. Administratieve ondersteuning aan het Platform IHOP.nl
Platform IHOP.nl is een klankbordgroep die de initiatieven van de
leden die het onderwijs van IHOP Kansas City in Nederland bekend
maken, wil ondersteunen. De groep van 5 leden ontmoet elkaar 4x
per jaar. Er gaan geen grote bedragen om in het faciliteren van
deze activiteit, maar het is zeker prettig dat er een financieel
vangnet is.
De groep heeft in 2011 research gedaan naar mogelijkheden voor een
initiatief om christelijke ondernemers in Nederland bij elkaar te
brengen voor onderwijs van Bob Fraser van Joseph International in
Kansas City. Dat heeft in 2011 niet kunnen leiden tot een
bijeenkomst. Het is de bedoeling in 2012 te blijven zoeken naar
mogelijkheden om dit te verwezenlijken.
5. Administratieve ondersteuning aan 'Projecten'
In dit onderdeel vinden de verschillende individuele personen een
plek die zich fulltime inzetten in/voor Huizen van Gebed, de zgn.
gebedszendelingen.
Naast de 3 vaste mensen die in 2010 hun financiele stroom via
HLW incasseerden zijn er 2 vaste mensen bijgekomen, die voor hun
financiele administratie gebruik maken van St. HLW. Daarnaast zijn
er enige eenmalige giften binnengekomen en doorgesluisd naar
aspirant gebedszendelingen. 1 Persoon heeft vanwege
veranderende omstandigheden bedankt. Per januari 2012
ondersteunt HLW 3 alleengaanden en 1 echtpaar. Zij zijn werkzaam
in gebedshuizen in Amsterdam, Drachten en Israel.
6. In 2011 is er een nieuw initiatief bijgekomen om te ondersteunen: Going
Deeper Retraite.
Afgelopen november 2011 is voor het eerst een retraite gehouden
met de naam Going Deeper. Dit was een vervolg op de 1DING
conferentie. Het nodigt mensen uit om een week lang veel tijd in
Gods Nabijheid door te brengen in het gebedshuis de Tabernacle in
Amsterdam. Eén dagdeel wordt onderwijs gegeven door dezelfde
spreker als op de 1DING conferentie. Deze Retraite werd
georganiseerd in samenwerking met de IMI van Jeugd met een
Opdracht Amsterdam en vond ook plaats in het gebouw van deze
organisatie.
Er waren ruim 30 fulltime deelnemers en nog enkele parttime
deelnemers. Dit initiatief voorzag beslist in een behoefte.
Financieel heeft de Retraite zo goed als quitte gespeeld.
In 2012 hoopt dit initiatief een vervolg te krijgen.

7. Een ander nieuw onderdeel voor St. HLW is de tijdelijke doorsluisfacilitering ten behoeve van Huizen van Gebed in oprichting.
Zo heeft Huis van Gebed Elburg gebruik gemaakt van de
diensten van onze stichting. In 2010/11 is dit Gebedshuis in Elburg
ontstaan, en de organisatie is druk bezig een eigen ANBI-stichting
te worden. Zo lang dat niet het geval is, is St. HLW bereid om het
financieel onderdak te verlenen.
Ook het Huis van Gebed Zandvoort maakte in 2011 gebruik van
deze tijdelijke facilitering-dienst van St. HLW.

III BESTUURLIJKE ZAKEN
Het bestuur van de Stichting heeft in 2011 wederom bestaan uit twee
personen, te weten de voorzitter en de penningmeester. De taak van secretaris
is waargenomen door de penningmeester.
Vanwege de op komst zijnde reorganisatie en samensmelting met Stichting 247Gebed zal in januari/februari 2012 de volgende bestuurswisseling plaats
hebben:
Voorzitter D. van 't Hoog (Drachten) zal aftreden in 2012 en het bestuur
verlaten.
Timo van der Woude (Oldebroek) zal als secretaris van St. HLW aftreden.
Hij zal penningmeester blijven, ook in de vernieuwde stichting.
De volgende personen zullen in januari/februiari 2012 aantreden ten behoeve
van de vernieuwde stichting:
als voorzitter: B. Martens, Amsterdam
als secretaris: A. krijtenburg, Amersfoort
als lid: P. Bos, Almere
als lid: C. van Westen, Ede
als lid: I. Zoet, Amsterdam

In samenwerking met elkaar en vele andere bidders in Nederland verlangen zij
dat Stichting Het Levende Water die 'Stichting 24-7Gebed' zal gaan heten,
bestaansrecht kan geven aan een beweging van Gods Heilige Geest die meer
en meer mensen verandert in vurige gepassioneerde liefhebbers van Jezus die
door hun passie en gehoorzaamheid expressie geven aan de roep van God in
hun hart om te bidden en het land te vullen met gebed.

IV NAWOORD
Het geheel overziende vervult ons dankbaarheid voor alles wat we als stichting
hebben mogen bijdragen om door onze diensten en onze samenwerking het
Koninkrijk van God dichterbij te brengen in Nederland.
Dorien van 't Hoog
aftredend voorzitter HLW

Maandag 18 juni 2012

V AKKOORDVERKLARING
Hierbij verklaart het bestuur van Stichting het Levende Water/24-7Gebed
dat zij akkoord gaat met het jaarverslag over 2011.
Namens het gehele bestuur

B. Martens, voorzitter
datum

handtekening

A. krijtenburg, secretaris
datum

handtekening

T. van de Woude, penningmeester
datum

handtekening

