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REBECCA STEENBERGEN AMBASSADRICE GRN

Rebecca is een jonge 25-jarige artieste uit Emmeloord voor wie 
zingen een belangrijke plaats in haar leven inneemt. Reeds vanaf 
haar 5e jaar staat ze met enige regelmaat op het podium.

In de afgelopen 20 jaar werkte ze met diverse gospelartiesten 
samen als backing vocal bij CD opnames, maar sinds december 
2010 heeft ze haar eigen album, “World Unknown”. Een CD die 

mij zeer aanspreekt!
Het is een heel divers album met 
zowel Nederlands- en Engelstalige 
liedjes, waarin Rebecca’s enorme 
passie voor muziek en het dienen 
van God doorklinkt. “Er zijn zoveel 
mensen met een verkeerd beeld van 
wie God is, Hij is zo liefdevol en 
troostend!” aldus Rebecca zelf.
Ze maakte in haar korte leven al 
veel mee en deze levenservarin-
gingen zijn duidelijk te horen in 
haar nummers. Het komt goed over 
dat ze mensen wil bemoedigen en 
motiveren om het Christen zijn heel 
praktisch te maken. We kunnen vaak 
meer betekenen voor anderen dan we 
zelf denken.
Qua stijl van muziek is de CD moeilijk 
in een hokje te passen. Het varieert 
van krachtige ballads tot ‘feelgood’ 

muziek, van gevoelige persoonlijke liedjes tot ‘easylistening’. En 
dat maakt het nu juist zo leuk om deze CD regelmatig op te zet-
ten en lekker naar te luisteren.
Meerdere bekende namen uit de Nederlandse gospelscene 
participeerden in de totstandkoming van de CD. Zo werkten o.a. 
Marcel Zimmer, Wilco van Esschoten, Wouter Nohlmans, Fabian 
Willems en Jaap Kramer mee. Met zowel Fabian als Jaap zingt 
Rebecca een prachtig duet, waarbij Jaap ook tekende voor de 
productie van de CD en het samen schrijven van enkele songs.

Dit jaar is Rebecca ambassadrice geworden van zowel 
Compassion als Gospel Recordings Nederland. Twee organisa-
ties die zich inzetten om het evangelie van Jezus Christus heel 
praktisch te maken. Dit past dan ook heel mooi bij de instelling 
en overtuiging van Rebecca.

Wilt u Rebecca zien en horen dan kan dat o.a. op 13 juli in de 
Bethelkerk op Urk.

Voor meer informatie over GRN en Rebecca verwijzen we u 
graag naar de websites www.gospelrecordings.nl en 
www.rebeccamusic.nl 

GRN KOMT NAAR U TOE DEZE ZOMER

Sinds de doorstart van GRN in 2008 proberen we veel aandacht te 
besteden aan bekendmaking van ons werk d.m.v. standwerk. Dat gebeurt 
tijdens evenementen, braderiën, concerten etc. Hierbij treft u een overzicht 
aan waar u ons deze zomer kunt treffen:

- 10 t/m 13 juni tijdens Opwekking in de Zendingstent op het Walibi 
Flevo terrein

- 15 juni op de Christelijke Goede Doelen 
Markt in Bunschoten-Spakenburg

- 14 juli op de informatiemarkt van cam-
ping ’t Beloofde Land in Voorthuizen

- 20 juli op de braderie van camping de 
Betteld in Zelhem

- 23 t/m 26 juli tijdens de New Wine 
conferentie op het Walibi Flevo terrein

- 28 juli op de informatiemarkt van cam-
ping ’t Beloofde Land in Voorthuizen

- 3 augustus op de braderie van cam-
ping de Betteld in Zelhem

- 11 augustus op de informatiemarkt van camping ’t 
Beloofde Land in Voorthuizen

- 17 augustus op de braderie van camping de Betteld in Zelhem

- 18 t/m 20 augustus in de tent van Ecovata tijdens het X-noizz Flevo 
Festival in Busloo

- 27 augustus op de Evangeliemarkt in het centrum van Ede



De vondst van de dagboeken in de 
BGC Archieven

GEVONDEN SCHATTEN

Het lijkt wel een programma van Discovery 
Channel…
•	 Bij	de	zoektocht	naar	verloren	gegane	

ALASKAANSE opnames had ik in de zomer 
van 2008 oude grammofoonplaten bij een 
Eskimostam aan de Beringzee gevonden. Die 
hebben we toen in gedigitaliseerde vorm daar 
kunnen verspreiden en zelfs ook een interview 
bij een locaal radiostation erover gehad.

•	 In	de	zomer	van	2009	kwamen	we	in	
kontakt met een Indiaans opperhoofd in de 
binnenlanden van Alaska, niet ver van de 
Canadese grens. Ook daar kregen we een 
aantal grammofoonplaten van opnames uit 
1947. Die bleken toen niet compleet, en 
na onderzoek zowel bij het Amerikaanse 
GRN-Hoofdkantoor als bij de Archieven van 
de Alaskaanse universiteit in Fairbanks is uit-
eindelijk ook de laatste ontbrekende opname 
twee maanden geleden getraceerd. 

Terwijl u dit leest is de eerste CD in deze Ahtna 
taal zojuist naar Alaska gestuurd, waar het GRN-
Team ze met de andere ca. 10 beschikbare 
stamtalen kan verspreiden. 

•	 Echter…	zijn	er	nog	steeds	ongeveer	10	op-
names uit die tijd zoek, terwijl die talen door 
steeds minder Alaskanen gesproken worden. 
Wat mooi zou het zijn dat onder de ouderen 
die nog wel hun taal spreken en die in zeer 
afgelegen gebieden wonen, het evangelie 
toch nog via CD’s verspreid zou kunnen wor-
den. Tegelijkertijd, als jonge mensen hun taal 
willen behouden o.a. door naar die opnames 
te luisteren, kunnen ook zij met het evangelie 
worden bereikt.

Waar waren die opnames gebleven? Waar het 
dagboek/reisverslag van de GRN-oprichtster Joy 
Ridderhof uit die tijd?

•	 Afgelopen	maart,	bij	een	bezoek	aan	de	Billy	
Graham Archieven in Wheaton in de U.S., 
waar ook GRN-materiaal zou zijn opgesla-
gen, bewerkte de Heer het wonder dat het 
bewuste reisverslag in één van de duizenden 
dozen werd gevonden. Ik was er samen 
met een 80-jarige Alaskaanse indiaanse van 
wiens taal de opname ook nog spoorloos is. 
Maar… we vonden de naam van haar ouders 
in die dagboeken vermeld samen met de 

opnamedag in de blokhut waar die indi-
aanse nog steeds woont, en van waaruit mijn 
research naar de verloren gegane opnames 
een aantal jaren geleden was begonnen. 
Hierdoor was destijds een Alaskaans GRN-
Team ontstaan. Nu kunnen we met die ge-
gevens uit die dagboeken aan de slag.  Veel 
research, veel reizen, veel gebeden, maar de 
Heer bemoedigt en heeft Zijn plan om ook 
daar aan het eind van de wereld, bij de Last 
Frontier via de CD’s toch Zijn Woord en Zijn 
liefde bekend te maken. 

•	 Intussen	wordt	aan	nieuwe	Good	News	
DVD-opnames in enkele van de Alaskaanse 
talen gewerkt, o.a. van één van de afgelegen 
eilandjes aan de westelijkste zuidpunt van de 
Aleoeten. Prijs Hem!

TSJECHISCHE CD

Als u dit jaar naar Tsjechië op vakantie gaat, dan 
kunt u onze nieuwe Tsjechische evangelisatie-
CD meenemen. Deze CD is het resultaat van een 
samenwerking tussen GRN en Trans World Radio 
in Brno. Op de CD staat een interview van een 
vrouwelijke presentatrice met een pastor. Het 
thema is God’s vergeving. Na een kort welkom 
leest de presentatrice het verhaal van de overspe-
lige vrouw uit Johannes 8. Een groep Farizeeën 
en schriftgeleerden brachten deze vrouw bij 
Jezus met de vraag of zij nu gestenigd zou moe-
ten worden.  Het gesprek gaat over mensen die 
de verkeerde keus in hun leven gemaakt hebben, 
zoals prostitutie of  mensen die dakloos gewor-
den zijn en God’s houding tegenover hen, Zijn 
bereidheid om te vergeven en te herstellen en 
de prijs die Jezus daarvoor heeft moeten betalen. 
Ook gaat het over de last die van iemands schou-
der wordt weggenomen als zij om vergeving 
vragen en weten dat zij het ontvangen hebben. 
Op de CD staan ook drie christelijke liederen die 
spreken over zonde en God’s vergeving in een 
moderne ‘rock musical’ stijl. 

Naast de Tsjechische opname zijn er nog vele 
andere opnamen in andere talen met een 
vergelijkbare inhoud die u kunt weggeven aan 
mensen in uw favoriete vakantieland.

Het Billy Graham Center in Wheaton, 
Illinois



Zo begint onze nieuwe folder voor Suriname. Een 
vraag aan de Surinamer om zijn landgenoten te 
bereiken met het evangelie van Jezus Christus. 
Evenals in het Surinaamse volkslied vragen wij de 
Surinamers om op te staan! ‘Opo kondreman, un 
opo!’  Laat het geluid van Gods verlossing horen. 

Zoals u weet willen we dat vanuit GRN doen 
door middel van CD’s en MP-3 met een bood-
schap in de eigen taal. In Suriname worden meer 
dan 15 talen gesproken, waaronder diverse in-
heemse indiaanse en creoolse talen.  We hebben 
de afgelopen maanden gewerkt aan een nieuwe 
Surinaamse website (www.gospelnetworksuri-
name.com) , een folder voor GRN in Suriname 
en een nieuw ontwerp voor de opdruk van de 
CD’s die in Paramaribo en omstreken worden ver-
spreid. Ook werken we samen met het Zendings-
Diakonessenhuis in Amerongen aan een Saber 
project in het binnenland.

Lelydorp
Halverwege de internationale luchthaven 
‘Zanderij’ en Paramaribo ligt Lelydorp. Broeder 
Harny Jabini hoopt daar de laatste zaterdag van 
de maand te kunnen staan met evangelisatie 
materiaal om de bezoekers van de markt en de 
Javaanse ‘Warungs’ te spreken. Bidt u mee voor 
toestemming van de Distrikts-Commissaris! De 
christenen die hij ontmoet krijgen informatie mee 
over het werk van Gospel Network, om zelf aan 
de slag te gaan met het evangelie. De anderen, 

waarvan er velen moslim of hindoe zijn, horen 
over Jezus Christus die ook voor hen verlossing 
heeft gebracht. Als ze willen krijgen ze een CD 
mee in hun eigen taal. Hopelijk wordt hij thuis 
gedraaid en hoort het hele huis de boodschap! 

Wajana
Op de foto hiernaast ziet u kinderen van Wajana 
en Trio indianen.  Zij krijgen onderwijs uit de bij-
bel en groeien op in het geloof in de Here Jezus.  
De bijbel in hun taal wordt ingesproken en door 
middel van Sabers verspreid in de dorpen van het 
Amazone woud. Bidt u mee voor de uitwerking 
van deze woorden en het behoud van de Sabers. 
We zouden ook graag meer Sabers naar dit 
gebied sturen!

Zo is het net als bij Paulus in Filippi. Paulus was 
overgestoken naar Macedonië en sprak waar-
schijnlijk in het Grieks met de mensen die hij 
daar ontmoette.  Hij kreeg geen groot publiek, 
maar God opende het hart van een vrouw die 
met aandacht luisterde naar zijn woorden. Zij 
ging naar huis waar allen die met haar waren 
gedoopt werden! (Handelingen 16) Later herhaalt 
dit wonder zich met een Romeinse gevangenis 
directeur die zijn vertrouwen op de Here Jezus 
stelt en gered wordt, samen met zijn familie. 
Laten we de grote daden van God vertellen aan 
alle volken, in alle talen. Een kleine vraag, een 
groot gevolg! 

EEN KLEINE VRAAG…

Kinderen van Wajana en Trio indianen

Vrouwelijke indiaan spreekt ook een 
boodschap in

Opname van boodschap door een 
indiaan

EVANGELISATIE-ACTIE IN MADRID

We zijn dankbaar voor de reacties op onze op-
roep in de laatste nieuwsbrief. We hebben al een 
ploeg van 21 mensen voor onze actie in Madrid 
van 15 t/m 21 augustus. Ze komen uit Nederland, 
België en Spanje.

We hopen in die week evangelisatie-CD’s van 
GRN te verspreiden in 16 verschillende talen, 
waaronder een speciale Spaanse CD getiteld 
“Verlangen van God”. Wil je met ons meewer-
ken in gebed? De voorbereiding, de reizen, het 

contact met de mensen deze dagen en de nodige 
follow-up in verschillende kerken in Madrid voor 
de geïnteresseerde mensen zijn hele belangrijke 
dingen om voor te bidden. Misschien helpt het 
je om de officiële (Engelstalige) website van de 
katholieke activiteit te bekijken. 
Dat is http://www.madrid11.com/en



GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND 

Molenweg 79 A, 3781 VB Voorthuizen
T +31 (342) 47 88 77
E info@gospelrecordings.nl
W www.gospelrecordings.nl
Rabobank 1415.33.412
KvK 41203298
ANBI-registratie sinds 01-01-2008

Indien u deze nieuwsbrief niet meer per post maar 
via mail wilt ontvangen, geeft u dat dan s.v.p. aan op 
onze website of door middel van het sturen van een 
 e-mailbericht aan: info@gospelrecordings.nl

Voor meer internationaal nieuws verwijzen 
wij u naar de website: 

www.globalrecordings.net

* Wilt u ook onze brochure ontvangen om anderen 
met GRN bekend te maken, laat ons dat dan even 
weten. We zenden u deze graag toe. 

ONZE FINANCIËN
Wij hebben bij GRN te maken met kosten voor 
materialen, verzending, publiciteit en admini-
stratie. Als u iets bij ons bestelt ontvangt u geen 
factuur, maar een brief en pakbon met informatie 
over de opnamen en vermelding van de kostprijs 
van de materialen en zending. Voor de dekking 
van de algemene kosten  is uw (aanvullende) gift 
van harte welkom. Via onze website kunt u ook 
online doneren.

OPROEP 2

*
Gebedsonderwerp voor deze zomer: het uitdelen van de GRN CD’s 
aan internationale bemanning van cruiseschepen in de havens van 

Amsterdam, Noorwegen en Alaska.
*

www.groenewoldmedia.nl

HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:
Roeli Elbers, Jaap en Marion Westerink, 
Mark van Kampen, Geert Hoekstra, 
Carlos Villamil en Ad Doornenbal

GRN’s calling is to make audio 
 evangelism tools available to 
Christian workers to help multi-
ply their church planting efforts.

OVERAL HEEN

Wat zijn uw plannen voor komende zomer? Zodra de schoolvakanties begin-
nen lopen de wegen vol. Sommigen gaan naar het Noorden, anderen naar het 
Zuiden. Sommigen gaan naar de bergen, anderen naar de stranden, sommigen 
zoeken rust, anderen actie. Tijdens het zomerseizoen gaan we overal heen - 
met plezier en waarheen we willen!

In Handelingen 5:37 lezen we dat na de dood van Judas de Galileeër alle 
niet-christelijke volgelingen werden uiteengedreven - bang en een illusie 
armer. Enkele hoofdstukken verderop lezen we dat na de dood van Stefanus 
de gelovigen werden verspreid: “En er ontstond op die dag een grote vervol-
ging tegen de gemeente die in Jeruzalem was; en zij werden allen verspreid 
…” (8:1). Dit was geen plezierige en vrijwillige verspreiding! Wat me echter 
inspireert is te zien wat ze deden toen ze verspreid werden. Ze mopperden 
niet, ook werden ze niet gedeprimeerd of zochten ze wraak … “Zij dan die 
overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord” 
(8:4). Het doel van hun reis was niet om te evangeliseren, maar zij predikten 
het Woord terwijl zij onderweg waren. Misschien kunnen wij ook zoiets doen 
tijdens onze zomervakantie?

Enige voorbereiding is wenselijk: het is misschien een idee om enige boekjes 
of CD’s mee te nemen in de taal van het land dat u gaat bezoeken. U kunt met 
een glimlach iets aan een ander geven op de camping, het hotel of restaurant. 
Op het GRN kantoor wil men u graag helpen met het “verkondigen van het 
Woord” in vele verschillende talen. “Zij nu die, door de verdrukking die in 
verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen 
het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij … het Woord 
spraken” (11:19). We hebben een goede boodschap te vertellen!! Laten we dit 
voorbeeld volgen.

Voorzitter Gospel Recordings Nederland
Philip Nunn

OPROEP 1

*
Je gaat op vakantie en neemt mee: 

slaapzak, tandenborstel, deodorant, geld, medicijnen etc, 
maar natuurlijk ook:

Enkele CD’s van GRN 
in de taal van het land waar je naartoe gaat .

Om uit te delen!! 
Bestel ze op tijd.

*


