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1. Recente ontwikkelingen in Christelijk Nijkerk. 
 
1.1. Gebedskring. 
In 2002 is er een gebedsgroep ontstaan in Nijkerk die uitgroeide tot een gebedsgroep die 
wekelijks bij elkaar kwam om te bidden voor allerlei dingen in en om de stad Nijkerk. 
Het wekelijks gebed richt zich specifiek op opwekking en verandering in onze woonplaats.  
De zondagse diensten en in het bijzonder de voorgangers van alle kerken in de stad 
worden wekelijks opgedragen in gebed. Er wordt gebeden voor de plaatselijke overheid, 
de christelijke politiek en maatschappelijke onderwerpen die de stad raken, zoals 
drugsbeleid, onderwijs, medische zorginstellingen enzovoort. 
 
Al langere tijd kwam de vraag naar boven onder de vaste kern van bidders hoe we vanuit 
de voorbede zouden kunnen uitreiken naar mensen niet alleen in onze kerken, maar ook 
de stadsgenoten op straat, de samenleving in de stad. Er werd gezocht naar 
mogelijkheden om op een laag-drempelige manier in contact te komen met mensen uit 
de Nijkerkse samenleving. Een bijna gewone huiskamer zonder etiket, laagdrempelig, 
toegankelijk voor iedereen, open voor een gesprek, luisterend oor, koffie en gebed. De 
huiskamer als een oase van rust midden in de winkelroute open tijdens de normale 
winkeltijden.  
 
1.2. NICEA. 
Al geruime tijd bestaat in onze stad de werkgroep NICEA. 
NICEA staat voor Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten. Dit is 
een verband van de volgende kerken: 
Gereformeerde Kerk. 
 Goede Herder Kerk. 
 Kruiskerk. 
Jezus Centrum. 
Christelijk Gereformeerde Kerk De Kandelaar. 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Oost. 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt West. 
Hervormde gemeente 
  Fontein 
 Grote Kerk 
 Opstandingskerk 
Evangelische gemeente De Ark. 
 
De genoemde Kerken erkennen en belijden allemaal de belijdenis van NICEA en hebben 
ondanks de verschillen hierin een gemeenschappelijke basis. De kerken stemmen 
regelmatig hun evangelisatie activiteiten met elkaar af of trekken gezamenlijk op. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
Sporthaldiensten, laagdrempelige diensten, Vespers, kinderevangelisatie De Rank, 
Kerkdiensten, Alphacursussen, cursus evangelie en moslims, gebedsactiviteiten, en een 
gezamenlijke pagina in de plaatselijke krant “De Stad Nijkerk” en een gezamenlijke 
website: www.openkerknijkerk.nl. 
 
Ook vanuit deze werkgroep leeft het verlangen tot meer gezamenlijke activiteiten te 
komen gericht op evangelieverkondiging en zorg voor de Nijkerkse samenleving. 
 
1.3. Project open huiskamer GKV. 
In de tweede helft van 2008 werd door de kerkenraad van de GKV Nijkerk West een 
commissie ingesteld met de opdracht om uit te zoeken of een ontvangen legaat zou 
kunnen worden ingezet voor een ontmoetingsplek in Nijkerk. Een laagdrempelige plaats 
voor de ontmoeting met mensen uit de Nijkerkse samenleving. Uiteraard is het doel van 
het ontmoeten van mensen om hen de liefde van Christus te laten horen en ervaren. 
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Deze commissie heeft het nodige speur en denkwerk gedaan, maar tot een concreet 
resultaat kwam het aanvankelijk niet. Het bleek lastig te zijn om geschikte en betaalbare 
ruimte te vinden. Daardoor konden geen concrete plannen worden gemaakt. Ook andere 
vragen speelden een rol, waaronder de vraag of dit project niet over de kerkgrenzen 
heen getrokken zou moeten worden.  
 
Op enig moment kwamen de plannen van genoemde commissie en het plan van Nicea bij 
elkaar. Dit bleek zoveel raakvlakken te hebben dat het in elkaar geschoven is. 
 
1.4. Oostereind. 
Het gebouw Oostereind was in gebruik door de Fontein. Fontein behoort tot de 
Protestante Kerken in Nederland de PKN. Aanvankelijk komt deze gemeente samen in 
een zaal van het Corlaercollege. Inmiddels heeft deze gemeente een prachtig nieuw 
kerkgebouw ”De Fontein”. Bij de ingebruikname van dit gebouw werd het gebruik van 
“Oostereind” overbodig. Oostereind staat midden in het centrum van de stad. Achter de 
winkel van Zeeman aan de Oosterstraat. Het gebouw heeft 1 grote en 2 kleinere zalen, 
een keuken, toiletten en een garderobe. Buiten het gebouw is ruimte voor fietsenstalling 
en / of terras. Als uitvalsbasis voor evangelisatieacties of als onopvallend inlooppunt voor 
belangstellenden en heel geschikte locatie. Super centraal en toch onopvallend. 
 
2. De lijnen komen samen. 
Het gebouw komt opnieuw beschikbaar in het jaar 2011. Het gebouw wordt al 
gedeeltelijk gebruikt door de interkerkelijke gebedsgroep. Die gebedsgroep heeft de 
intentie om naast het gebed ook daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het 
geestelijke en diaconale klimaat in de stad.  
Vanuit de GKV werd gezocht naar een locatie met hetzelfde doel als de gebedsgroep. Ook 
de CGK, de PKN, de evangelische gemeente De Ark en het Jezus Centrum willen 
missionair zijn. De meeste Nijkerkse kerken maken deel uit van NICEA. De 
gemeenschappelijke factor is klip en klaar. Iedere genoemde gemeente of groep heeft de 
intentie om de Nijkerkse bevolking in aanraking te brengen met het evangelie van Jezus 
Christus. Zowel in pastorale als in diaconale zin. 
 
Het is goed om bij dit gegeven een ogenblik stil te worden. Stil te worden voor de 
Almachtige God. Stil te worden van ontzag en verwondering. Voor Hem die via 
verschillende wegen hier voor onze ogen openingen biedt om Zijn Naam te verkondigen, 
Zijn liefde uit te dragen aan mensen die Hem niet kennen of Hem uit het oog zijn 
verloren. Stil te worden van verwondering dat God zo het gebed van Zijn kinderen in de 
gebedsgroep en van de Kerken heeft willen verhoren. Het gebed om de komst van Zijn 
Koninkrijk en Zijn wil  “Uw koninkrijk kome” en “Uw wil geschiede”. 
Geweldig is het om Hem zelf aan het werk te zien. Zijn Heilige Geest die de aarde 
doortrekt en vervult met het nieuwe leven in Christus. 
 
Vanuit die verwondering kan het niet anders of iedere Christen beseft zijn roeping. Gaat 
dan heen en maak al de volken tot mijn discipelen. Matheus 28:19-20. 
Die opdracht gaf onze Heiland vlak voor Hij zegenend ten Hemel voer. 
 
Nu in de concrete situatie de lijnen samenkomen mogen we geloven dat hier geen sprake 
is van toeval, maar van het werk van de Heilige Geest. De Geest die met Pinksteren werd 
uitgestort en met het geluid van storm en met vuur Zijn machtige werk begon. De Geest 
die nog altijd werkzaam is om verloren mensen te brengen tot erkenning van de 
majesteit van onze God en de belijdenis “Jezus is Heer”. De Geest die aanzet tot zorg en 
liefde tot God en tot de naaste. Bewogenheid met mensen om ons heen dichtbij en ver 
weg.  
 



 

3 

3. De Huiskamer. 
Het gebouw Oostereind kwam in de loop van het jaar 2011 vrij. 
De stichting Huis van Ontmoeting en Gebed heeft niet geaarzeld en is een 
huurovereenkomst aangegaan met Vastned. Het gebouw is grondig opgeknapt met steun 
van de kerken en particulieren en heel veel vrijwilligers. In december 2011 is het gebouw 
als Huiskamer in gebruikgenomen en officieel geopend door burgermeester Renkema. 
 
Vanaf dat moment is het gebouw iedere week geopend op vrijdagmiddag en vrijdag 
avond en zaterdagmiddag voor het winkelend publiek. Rond de bijzondere christelijke 
feestdagen zijn er extra activiteiten. Een team van vrijwilligers zorgt ervoor dat de 
gasten goed worden ontvangen en ook voor onderhoud en schoonmaak van het gebouw. 
Verschillende Nijkerkse ondernemers sponsoren benodigdheden voor het gebouw, 
oliebollen en snert. 
 
Naast de gebruikelijk openstellingen vinden er andere activiteiten plaats. 
Gebedssamenkomsten, studie en ontspanningsavonden, evangelisatie acties Alphacursus 
enz enz.   
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4. De organisatie 
Omdat het een interkerkelijk samenwerkingsverband is, ligt het niet voor de hand om de 
organisatie direct aan 1 van de deelnemende kerken te koppelen.  
Een eigen bestuursvorm waarin elk van de deelnemende kerken is vertegenwoordigd ligt 
het meest voor de hand. Er moeten wel financiële verplichting worden aangegaan met 
o.a. de verhuurder, de nutsbedrijven e.d. Daarom is gekozen voor een Stichting. 
Conform de daarvoor bestaande wetgeving is deze Stichting opgericht bij een notariële 
acte en heeft inschrijving plaatsgevonden bij de Kamer van Koophandel. 
Het oprichten van een Stichting en van daaruit het besturen van het Huis van 
Ontmoeting en Gebed kon plaatsvinden nadat voldoende deelnemende kerken financiële 
toezeggingen hadden gedaan.  
Daar staat uiteraard tegenover dat de Stichting verantwoording aflegt aan de 
deelnemende kerken. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de doelstelling en het beheer van het gebouw. Zo wordt het werk en het gebouw dus 
geen verlengstuk of overloopmogelijkheid van de kerken. Behalve financiering vanuit de 
kerken, kunnen ook particulieren of bedrijven of andere instellingen die de doelstelling 
onderschrijven een materiele bijdrage leveren aan de Stichting. Het is een stichting  zonder 
winstoogmerk met een ANBI status zodat giften fiscaal aftrekbaar zijn.  
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