
Bestuursverslag 2021 Stichting 24-7 Prayer Rotterdam 

 

Het bestuur van stichting 24-7 Prayer Rotterdam is in 2021 vier keer bij elkaar gekomen. De 

vergaderingen vonden altijd plaats in een goede sfeer, waarbij we ook tijd konden nemen voor 

gebed en bemoediging. 

Onderwerpen die aan de orde waren zijn oa. aanvraag van de ANBI status, de rol van het 

bestuur ten opzichte van de dagelijkse leiding,  beleid voor aannemen teamleden in de 

woongemeenschap, fondswerving, aangaan lening en verstrekken hypotheek voor financiering 

van verbouwingen, koopovereenkomst getekend met ESJR voor aankoop Vierambachtsstraat 20 

Rotterdam, bespreking voortgang van het jaarplan met Jonathan en Esther, onderzoeken van de 

relatie met 24-7 Prayer Nederland en Rotterdam United, besluit administratie onder te brengen 

bij HZW accountants, voorbereiden jaarplan 2022.  

We zijn dankbaar met de rol die Jonathan en Esther Westerkamp vervullen binnen 24-7 Prayer 

Rotterdam en we zien mooie ontwikkelingen met het team in de woon/leefgemeenschap. 

 

Het team is met de jaardoelstellingen uit het beleidsplan aan de slag gegaan, waarvan 

onderstaand de resultaten zijn beschreven.  
 
• Creëren van een team en leefgemeenschap voor het stadsklooster vanuit de waarden van 
24-7 Prayer 
 Negen volwassenen (en zes kinderen) zijn betrokken geraakt als (woon)team. In 2021 zijn twee 
gezinnen en twee teamleden samen op de Heemraadssingel gaan wonen.  
Na een kennismakings- en evaluatieperiode van zes maanden, is in het voorjaar van 2021 een 
team gevormd.  
Er wordt wekelijks samen gegeten – en elke twee weken is er een avond met de volwassenen 
rondom de waarden. Iedere maand wordt er samen geklust. 
Met het team is uitgewerkt hoe het gezamenlijk uitleven van de waarden -gebed, recht, missie, 
creativiteit, gastvrijheid en leren-, eruitziet.  
 
• De renovatie en inrichting van het stadsklooster, met daarin een open gebedsruimte 

Heemraadsingel 221   
 Vanaf maart 2021 (overdracht) is er begonnen met de verbouwing van het pand aan de 
Heemraadssingel: (pand opsplitsen in meerdere wooneenheden en een gebedsruimte. In maart 
2021is het eerste gezin erin getrokken, in de zomer het volgende gezin en twee singels.  
Na de verbouwing van de gebedsruimte zijn er vanaf het najaar pilots gestart: meerdere 
gebedsritmes per week, een open inloop, het boeken van de ruimte op inschrijving en extern 
gebruik van de ruimte). De ruimte is officieel geopend in mei 2022.  
 
 
 
 



• Werven van donateurs en borgen van financiering voor verplichtingen voor het jaar 2021 

(100% dekking), 2022 (80% dekking geborgd in 2021) en 2023 (50% dekking geborgd in 2021) 
Financiering van de aankoop van de twee panden is geborgd in twee leningen.  
De leningen worden deels bekostigd door de huurinkomsten van de teamleden die wonen in 
het gebouw (in de toekomst gebouwen). Het andere deel wort bekostigd in mondelinge 
toezeggingen (voor de komende jaren) van donaties voor de aanschaf van de panden.  
Daarnaast is een crowdfund-actie opgezet rondom inrichting en verbouwing van de 
gebedsruimte.  
Er zijn donateurs geworven voor de lopende dagelijkse kosten met een dekking van 100% in 
2021.  
  
• Het dienen van kerken, ondernemers en leiders in gebed tot bloei voor de stad  
We hebben wekelijks een gebedsbijeenkomst georganiseerd bij een kerk, pionier of 
onderneming – waarbij onderlinge ontmoeting gefaciliteerd werd en samen gericht werd 
gebeden voor Rotterdam.  
 
De gebedsruimte is in de pilotfase opengesteld voor het gebruik door vijf kerken in het bidden 
voor elkaar en Rotterdam.  
Er is een wekelijkse online gebedsbijeenkomst voor ondernemers. Deze heeft het hele jaar 
gedraaid.  
 
Er is een samenwerking aangegaan met Stichting Rotterdam United (platform voor verbinding 
van kerken). We hebben samen met hen het jaarlijkse netwerk-diner voor predikanten, 
voorgangers en christelijke leiders georganiseerd. 
 
Er zijn pastorale en coaching gesprekken gevoerd met tien voorgangers, kerkleiders en 
ondernemers.   
 
Resumerend kunnen we zeggen dat na dit eerste jaar 24-7 Prayer Rotterdam een goede start in 
de stad heeft gemaakt. Met het afronden van de eerste verbouwing, het vormen en verhuizen 
van het team, een gezonde financiële basis, gaan we in 2022 een nieuwe fase van bouwen in.  
We zien dat 24-7 Prayer Rotterdam een erkende plek in de stad heeft gekregen, zowel onder 
kerken, geloofsgemeenschappen als ondernemers.  
We zijn dankbaar voor de uitnodigingen en kansen die 24-7 Prayer Rotterdam krijgt en zien uit 
naar de verder groei en ontwikkeling van het werk.  


