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JANINE BEENS AMBASSADRICE GRN

Sinds de zomer van 2012 is nu ook gospelzangeres Janine ambassadrice 
van Gospel Recordings Nederland geworden. Graag helpt ze mee om het 
werk van GRN onder de aandacht te brengen. ‘Ik mocht al eens met Jaap en 
Ad op pad om mee te helpen bij het standwerk. Geweldig om te zien hoe 
zij vol vuur het werk van GRN bekend maken en het zo mogelijk maken 
dat mensen, ver weg of dichtbij, Jezus leren kennen. Fijn om via het ambas-
sadeurschap daar ook een steentje aan bij te dragen.’ Janine zal tijdens 
concerten mensen informeren over het werk van GRN en hen wijzen op 
mogelijkheden waarop men GRN kan ondersteunen en hoe men materia-
len van GRN kan gebruiken in de eigen omgeving.

Eind september presenteert Janine haar eerste album, waarop tien 
Engelstalige gospelnummers staan met jazz en pop invloeden. Een veelzij-
dige CD waarbij je fl ink kunt swingen of juist helemaal tot rust komt. De 
liedteksten zijn van de hand van Janine, de muziek schreef zij samen met 
producer Wilkin de Vlieger, pianist Jan Willem van Delft en gitarist Jerry 
Hoekman die ook te horen zijn op het album. De liedjes vertellen o.a. 
over Gods liefde en genade, liefde tussen mensen en de Gever daarvan, 
de zoektocht die je als mens maakt en het ontvangen van Gods goedheid 
én het doorgeven daarvan. Een verrassend album binnen de Nederlandse 
gospelmuziek!
 

SAMENWERKING GRN EN ZBB

Twee organisaties met beide min of meer hetzelfde doel, nl. verspreiding 
van het Evangelie van Jezus Christus in zoveel mogelijk talen, hebben hun 
activiteiten gebundeld.

ZakBijbelBond - Gospel for Guests, gevestigd in Oosterbeek, 
is een organisatie die christenen wil stimuleren met het Lezen, 
Dragen en Delen van Gods Woord. Sinds de oprichting door een 
tienermeisje in Engeland in 1893 hebben de leden van de organi-
satie wereldwijd meer dan 100 miljoen Bijbelgedeeltes uitgedeeld. 
In Nederland is de ZakBijbelBond in 1914 gestart. ZakBijbelBond 
– Gospel for Guests is gespecialiseerd in het leveren van buiten-
landse Bijbels en kinderbijbels. In het magazijn in Oosterbeek ligt 
in meer dan 160 talen het gedrukte Evangelie.

Door het onderbrengen van onze CD’s bij ZBB - GfG ontstaat 
vooral voor evangelisten, gemeentes/kerken en zendingsorga-
nisaties de unieke mogelijkheid van ‘one stop shopping’. Naast 
buitenlandse Bijbels en traktaten zijn nu ook audio-opnames op 
hetzelfde adres beschikbaar en kunnen in één handeling besteld 
worden via www.zakbijbelbond.nl/gospelrecordings 

Hierdoor hopen we samen dat een stuk schaalvergroting plaats-
vindt bij de verspreiding van het Evangelie.
De CD’s en overige materialen van GRN blijven overigens ook 
verkrijgbaar bij ons eigen kantoor in Voorthuizen.

ONTWIKKELINGEN

Na de positieve respons op de diverse zomerstands staan we 
alweer helemaal in de startblokken voor een nieuw seizoen. 
Nieuwe kontakten konden bij de vele zomer-evenementen wor-
den gelegd en tientallen CD’s meegegeven, maar ook honderden 
in allerlei talen aan zeelieden van cruiseschepen. Helaas waren er 
weinig bestellingen voor de vakantie CD-actie waarvan we in het 
vorige nummer melding maakten.

Positieve ontwikkelingen zijn echter:
• De samenwerking met de Zakbijbelbond, 
 waarover meer op deze pagina;
• Het aantreden van een tweede ambassadrice 
 voor GRN-Nederland;
• Lopende afspraken voor nieuwe opnamen in het 
 Hongaars, Pools, Tamil en Tsjechisch.

Genoeg reden voor dank 
en voor gebed. 

Strijdt u alstublieft ook 
dit nieuwe seizoen
met ons mee.  

Roeli Elbers, 
directeur



Marco en Ruben Schilder

Roeli Elbers met de bewuste QR-code

De QR-code

EVANGELISEER MET JE MOBIEL!

Gospel Recordings Nederland wil graag gebruik
maken van de nieuwste technieken. Toen de 
bediening 70 jaar geleden begon werden er 
grammofoonplaten gemaakt met daarop korte 
Evangelisatieboodschappen. Later werden dit 
cassettes waarop opnamen van 1 uur of langer 
konden worden opgenomen.  Dit gaf meer 
mogelijkheden om de inhoud van de 
boodschappen te variëren en te verdiepen. 

In de jaren ’90 brachten digitale technieken nieuwe 
mogelijkheden om opnamen te maken met een 
hogere kwaliteit en in andere formaten. Later kwam 
internet dat het geheel versnelde en ook goedkoper 
maakte. Zo konden de boodschappen beluisterd 
worden door een steeds groter publiek. In deze 
tijd wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 
mobiele technologie, zelfs door de meest afgelegen 
bevolkingsgroepen en nomadische volken. 

Zo schrijft Keith Williams die in de Arabische 
wereld gewerkt heeft: “Nomaden besluiten hun 
kamp op te zetten, niet zozeer op de plaatsen 

waar water te vinden is, maar daar waar men bereik 
heeft men hun mobiele telefoons!”  

GRN heeft een mobiele site ontwikkeld waarop een 
ieder kan luisteren naar een christelijke boodschap 
in zijn eigen taal: http://5fish.mobi 
Door de hiernaaststaande QR-code te scannen gaat 
u rechtstreeks naar de mobiele site.

Op dit moment  zijn er 5 miljard mobiele telefoons 
in gebruik. De meeste van deze mobiele telefoons 
kunnen ook MP3 afspelen. Er zijn 2 miljard mensen 
verbonden met internet. Mobiele telefoons zullen 
steeds meer de plaats innemen van de PC als het 
gaat om het gebruik van het internet. En mobiele 
telefoons worden niet alleen gebruikt in het Westen. 

Veel landen met een gebrekkige infrastructuur voor 
telecommunicatie zijn rechtstreeks overgestapt op 
het gebruik van mobiele telefoons. Hier liggen dan 
ook geweldige mogelijkheden in de verkondiging 
van het Evangelie via de mobiele telefoon. 

De boodschap blijft hetzelfde, alleen de middelen 
veranderen.

STAND GRN SHEKINAH DRONTEN

Zondag 24 juni 2012 stond bij Evangeliegemeente
Shekinah uit Dronten in het teken van zending. In 
de gemeente waren een 18 tal stands te bewonde-
ren van zendingsorganisaties die als doel hebben 
het Evangelie te verkondigen in de wereld. Mensen 
vanuit de gemeente werd deze zondag de gelegen-
heid geboden een zendingsorganisatie te vertegen-
woordigen die zij een warm hart toe dragen of waar 
ze vrijwilliger voor zijn. Ons leek het een uitgelezen 
mogelijkheid om het werk van Gospel Recordings 
Nederland (GRN) onder te aandacht te brengen. De 
manier waarop GRN haar getuigenis uitdraagt in de 
wereld vinden wij heel bijzonder. 

Wat is er nu mooier om mensen in hun eigen taal 
te vertellen over het verlossingswerk van Jezus 
Christus. De hedendaags audiomogelijkheden wor-
den steeds groter om meer mensen in aanraking te 
brengen met het Evangelie van verlossing. Wij staan 
achter de visie van GRN, vandaar dat wij anderen 
graag meer over deze organisatie willen vertellen. 

Wij volgen Jaap en Marion Westerink uit Elburg al 
geruime tijd  in hun bediening en worden via hun 
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van hun werk 
bij GRN. Na contact met Jaap werden wij in de 
gelegenheid gesteld om met mooi beschikbaar pro-
motiemateriaal een leuke presentatie over GRN te 
houden. Het was een bijzonder ervaring om via 
deze weg in contact te komen met de gemeente. 

Gedurende onze presentatie merkten we dat GRN 
voor veel mensen nog nieuw was. Via het promo-
tiefilmpje, flyers en aanwezig materiaal ontstonden 
goede gesprekken en hebben wij veel mensen 
mogen vertellen over het werk van GNR. Vooral de 
ontmoetingen met mensen uit het asielzoekerscen-
trum (AZC) waren speciaal. 

Veel mensen hebben de nieuwsbrief meegenomen 
en waren onder de indruk hoe GNR te werk gaat. 
We kijken terug op een geslaagde ochtend.
 
Met vriendelijke groet, 
Jeannette, Marco en Ruben Schilder



ANHELO DE DIOS

Met de hulp van onze Nederlandse recordist heeft 
Grabaciones Buenas Nuevas Spanje een nieuwe 
CD in het Latijns-Amerikaans uitgebracht getiteld 
“Anhelo de Dios” (“Verlangen naar God”). De 
inhoud van de boodschap is hetzelfde als van de

Spaanse CD die vorig jaar in de campagne te 
Madrid verspreid is. De bedoeling is om het 
Evangelie duidelijker te maken voor mensen 
met slechts basiskennis van de Bijbel. 
Wilt u deze CD misschien gebruiken? 
Bestelt u ‘m dan via ons kantoor in 
Nederland.

CD’S VOOR ZEELIEDEN 

De eerste oktober verliet het laatste cruiseschip van 
dit zomerseizoen de Bergense haven in Noorwegen. 
Van de 335 die in deze stad aanlegden kwamen ca. 
6.000 zeelieden de Seaman’s Mission bezoeken. 
Daar maakten ze met enthousiasme van de gelegen-
heid gebruik om via het aangeboden internet hun 
familie in de thuislanden te kontakten, of relaxten 
bij een kopje koffie en genoten ze van de versgebak-
ken Noorse wafels. Er waren er ook die vanwege 
de ‘warme’ sfeer zich vrij voelden om over hun 
problemen te praten, of om gebed vroegen. Meer dan 
eens werd gezegd hoe zeer ze zich thuis voelden in 
dit ‘home away from home’, en hoe belangrijk deze 
aangeboden faciliteit voor hen was. 

Mede door die thuissfeer werd ook de grond rijp 
gemaakt voor een Geestelijk gesprek, wat regelmatig 
uitmondde in het kunnen meegeven van een Bijbel 
met een cursus in hun taal. Het meeste werden echter 
toch de GRN CD’s meegegeven c.q. door de beman-
ning zelf uitgezocht. Circa 80 nationaliteiten stapten 
de deur binnen. Dus soms hadden we bepaalde 
talen niet op CD in voorraad, maar konden deze wel 
à la minute voor hen produceren. Talen zoals van de 
Samoa Eilanden in de Stille Oceaan. Ook daar was in 
het verleden een recordings-team geweest om die taal 
op te nemen. Maar ook van landen zoals Sri Lanka, 
Bangladesh en Vietnam. Gebieden waar vandaan 
men niet zo gauw zeelieden verwacht. Hoe verrast 
konden Indiërs uit Goa reageren als je hen in de auto 
vanaf de kade rijdend al vertelde dat we ook materia-
len in het Konkani beschikbaar hadden. “Weet jij dat 
wij daar Konkani spreken…?” Maar als er dan iemand 
uit een ander deel van India bij was en hoorde dat er 
ook een CD in zijn Marathi, Malayalam of Tamil-taal 
was, dan kon hun dag niet meer stuk. Helemaal in 
Noorwegen iets in je eigen moedertaal krijgen. Wow!

Honderden CD’s gingen deze zomer de deur uit, 
honderden Bijbels en andere materialen meege-

nomen naar de thuislanden. Wilt u meebidden dat 
dit gezaaide zaad vroeg of laat tot ontkieming mag 
komen. We hebben al mogen meemaken dat mensen 
tot bekering kwamen. Naast de vele Filippino’s had-
den we dit jaar ook veel meer Spaans-sprekenden uit 
Latijns-Amerika. Dus de extra voorraad materialen in 
deze talen kwam goed van pas. Alsook de vrijwil-
ligers die deze hoofdtalen spraken. Het Engels is voor 
de meeste zeelieden immers niet hun eerste taal. Alle 
materialen moesten steeds uit Nederland aangevoerd 
worden. Ondanks alle pogingen is een samenwer-
king met de Noorse christenen helaas nog minimaal. 
Maar met een totaal van 30 wisselende internatio-
nale vrijwilligers hadden we toch steeds een goed 
team. Jesaja 55:11 is een werkelijkheid: het gezaaide 
Woord zal nooit ledig weerkeren. Prijs Hem voor een 
vierde gezegende zomer in Bergen.

Brazilië - Nicaragua - Algerije - Zweden - Wit 
Rusland - Indonesië - Italië (met bemanning van 
het gekapseisde Italiaanse ‘Costa’ cruiseschip) - 
Nederland enz. Tachtig nationaliteiten. Wat een 
potentieel voor het Evangelie heeft deze bediening. 
We kijken er nu al naar uit wat de zomer van 2013 
D.V. gaat brengen. Er zijn veel open deuren… Zo kon 
eind september ook een kort bezoek aan Lapland 
worden gebracht om daar voor de vierde zomer op 
een rij GRN-CD’s en DVD’s in de Laplandse Sami-
taal af te leveren. De mensen daar zorgen zelf voor 
de distributie, maar dat persoonlijk contact is steeds 
weer belangrijk om de gang er in te houden. Genoeg 
werk aan de winkel in Noorwegen zowel voor de 
Seaman’s Mission als voor Gospel Recordings, vaak 
gecombineerd. Er wordt al gesproken over het opvan-
gen van bemanning in andere havens bijv. ten zuiden 
van Bergen in Stavanger, en ten noorden van Bergen 
in Alesund. Daar zijn al Noorse port-chaplains actief 
voor Noorse vissers en zeelieden, nu nog voor de 
internationale cruiseschip-bemanning… Presentaties 
en trainingen zouden de Noorse christenen daartoe 
kunnen motiveren. 
Bidt u daarvoor mee!

Bemanning voor het Mission busje
(ze pasten er allemaal in)

Braziliaanse vrouwelijke zeelieden

Anhelo de Dios
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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 administratie. 
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 site kunt u ook online doneren.

HET GRN-TEAM BESTAAT uIT:
Roeli Elbers, Jaap en Marion Westerink, Evelien 
Slotboom, Geert Hoekstra, Carlos Villamil, Ad 
Doornenbal & meerdere vrijwilligers

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

GEBED EN DE BRuID

“Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het 
lam is gekomen en zijn bruid staat klaar”. Opb. 19:7 NBV

Als het stof van deze tijd zich heeft neergezet, elke strijd is gestreden en de satan is 
overwonnen, dan zal het resultaat zichtbaar worden in de vorm van een smetteloze 
en stralende bruid die zal verschijnen voor de Zoon van God, die voortkomt uit elke 
taal, stam of natie. Dit is de glorieuze afsluiting die God al van het begin af in gedach-
ten had. 
 
God is onder de volken aan het werk, op zoek naar hen die nog niets kunnen ver-
moeden van hun glorieuze bestemming. En wij mogen daaraan als Zijn werkers deel-
nemen. De zendingsopdracht is geen doel in zichzelf. Het is slechts de noodzakelijke 
stap in het maken van discipelen die deel zullen uitmaken van de hemelse Bruid. 
Gebed speelt hierin een belangrijke rol. De kerkgeschiedenis leert ons dat wanneer 
mensen tot Christus komen, er ergens iemand daarvoor gebeden heeft. 

Ongeveer 200 jaar geleden heeft een schoenmaker uit Engeland, genaamd William 
Carey, een wereldkaart van leer gemaakt die hij boven zijn werkbank had gehangen. 
En terwijl hij werkte, bad hij voor de mensen waar ook ter wereld. Later zou hij naar 
India gaan om de Bijbel te vertalen in verschillende talen. Vandaag is hij bekend als 
de vader van de moderne zendingsgenootschappen.  Minder bekend is de rol van 
zijn, aan bed gebonden, zus. Zij voelde zich nauw verbonden met William Carey 
en hij schreef regelmatig over zijn werk en tegenslagen. Haar gebeden hebben een 
sleutelrol vervuld in de bekering van vele mensen tijdens zijn bediening.

Meer recent vertelde een GRN-werker uit Rusland ons over de Yakut uit Siberië die 
nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen waren. Door het getuigenis van GRN en 
vele anderen hebben zij Christus leren kennen. Toen hij dit vertelde was er een staflid 
die getuigde dat de gemeente waar zij ooit lid van geweest waren in L.A., 17 jaar 
terug voor de Yakut hadden gebeden. Ze hadden nooit gehoord over het feit dat hun 
gebeden verhoord waren. Tot op vandaag! Dit is eveneens een voorbeeld over het 
verband tussen gebed en de bekering.

Aangezien nog vele mensen leven zonder Christus te kennen, moet de gemeente 
het voortouw nemen door voorbede te doen. Er moet gebeden worden voor meer 
werkers in de oogst en doorzettingsvermogen voor de huidige zendelingen. Vijandige 
bolwerken moeten overwonnen worden door het gebed en volken moeten gered 
worden uit de greep van valse religies. Dit, opdat Christus aanbeden mag worden 
door hen die nu nog de vijand aanbidden. 

Laten we deze taak op ons nemen net als de zuster van William Carey en de kleine 
gebedsgroep deden. Met Gods glorie in het vooruitzicht mogen we op onze knieën 
gaan voor het Lam om de nog ontbrekende leden van Zijn Bruid, onze broeders en 
zusters te claimen!

Colin Stott
GRN Internationaal gebedscoördinator

Voor GRN in VLAANDEREN zoeken we nog steeds naar een plaatselijke 

coördinator die meer tijd en aandacht kan besteden aan de verspreiding van 

de CD OverHoop, maar die vooral GRN meer onder de aandacht kan brengen. 

Ook voor verspreiding van anderstalige CD’s binnen Vlaanderen, zoals bij

acties van christenen in bijvoorbeeld de straten van Brussel enz.


