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TERUGKIJKEN OP EEN PRACHTIG 'KEN JE MIJ?' CONCERT 

Zaterdagavond 14 februari, Valentijnsdag, vond het 'Ken je mij?'-concert plaats. Een soort verlaat releaseconcert van de, in 

oktober vorig jaar uitgekomen, gelijknamige evangelisatie-cd en een gezamenlijk initiatief van De Hoop, Ecovata en Gospel 

Recordings Nederland. Voor de pauze traden Rebbeca Steenbergen, ambassadeur van GRN, en Reni & Elisa op. Ook gaf 

Wout van den Akker van De Hoop een getuigenis en werd geïnterviewd door Jorieke Fredrikze van GrootNieuwsRadio. 

Tijdens de pauze vonden velen hun weg naar de stands van 'Vrienden van de Hoop' en Gospel Recordings Nederland. 

Na de pauze traden Janine Beens, ook ambassadeur van GRN, en Half a Mile op. Tussendoor mocht Bart Reedijk, die 

tevens aan de cd meewerkte, zijn levensverhaal delen en vertellen hoe God ingreep. 

 

Met behulp van onderstaande foto's geven we u graa g een indruk van de avond. 

 

 

 

 

  

 

 

Mocht u cd's 'Ken je mij?' willen bestellen om uit te delen en/of gebruiken voor evangelisatiedoeleinden, stuur dan een e-mail 

naar info@gospelrecordings.nl of klik hier. We lieten in oktober 5.000 stuks persen, maar die zijn bijna op. Volgende week 

wordt er al weer bijgeperst!! We zijn ontzettend dankbaar dat het Evangelie ook op deze manier verspreid wordt. 

 

TRIANKA NIEUWE AMBASSADEUR GRN 

Trianka van der Weerd uit Kampen, tevens al jaren vrijwilligster bij GRN, is vanaf half februari de derde ambassadeur van 

GRN. Trianka werd als kind al geboeid door muziek. Al op haar zevende jaar begon te zingen in een kinderkoortje van de 

kerk. Aangewakkerd door die zangervaring zong zij bij diverse koren en projectkoren. Hierdoor is uiteindelijk de wens 

ontstaan voor het opbouwen van een solocarrière en het opnemen van haar eigen CD. Ook heeft ze diverse jaren zangles 

gevolgd, zowel klassieke als populaire muziek. Christen zijn heeft een diepe betekenis voor haar, daarom wil ze zingen van 

het Levende Woord. "De liefde die Jezus geeft is zo groot, dat ik er graag veel van wil delen", is haar motto! Want liefde is 

pas liefde als je het weggeeft. Iedere dag is een dag die ze mag invullen met het genieten van muziek en zang. Het 

belangrijkste is voor haar om de boodschap van Jezus over te brengen naar de mensen. Mensen laten voelen waarover ze 

zingt, recht uit het hart! 

 

mailto:info@gospelrecordings.nl
http://www.gospeluitdelagelanden.nl/webshop/diverse-sprekersartiesten-ken-je-mij


Zoals u hieronder kunt zien vindt zaterdag 28 februari het releaseconcert van haar cd 'Grootste wens' plaats in Kampen. 

Namens Trianka mogen we u van harte aanmoedigen te komen. Ook kunt u haar nieuwe cd bij ons bestellen door een 

mailtje te sturen naar info@gospelrecordings.nl De cd kost € 14,90 excl. verzendkosten, maar is GRATIS als u 'vriend' of 

donateur wordt van GRN voor een vaste bijdrage per maand of kwartaal. Hoeveel? Dat laten we helemaal aan u zelf over. 

Via deze link kunt u dit invullen. 

  

  

  

  

Binnenkort vertellen wij u meer over o.a. de nieuwe cd 'Kinship' van onze ambassadeur Janine. De bedoeling is dat die cd 

begin april uit gaat komen. En waarschijnlijk is er dan ook meer nieuws over een 4e ambassadeur! 

Een voorproefje van de cd 'Kinship' van Janine kunt u bekijken en beluisteren via het filmpje hieronder. 

  

  

  

mailto:info@gospelrecordings.nl
http://ondersteunen.gospelrecordings.nl/getgiftform/gratiscd
https://www.youtube.com/watch?v=JgN6wncz-64


  

HET WERK VAN GLOBAL RECORDINGS NETWORK 

Onlangs gaf Global Recordings Network, de wereldwijde zendingsorganisatie waaraan we nauw verbonden zijn, een klein 

filmpje uit over onze gezamenlijke bediening. Vanuit ruim 40 verschillende locaties/landen worden audio-opgenomen 

gemaakt, gedistribueerd en wordt zo mogelijk samengewerkt met elkaar en met locale kerken/organisaties. Klik op het 

filmpje hieronder om het te bekijken. Meer weten? Stuur een mailtje naar info@gospelrecordings.nl 

  

  

  

 

GRN IN HET LAND 

Graag ontmoeten we u tijdens één van de gelegenheden waar we met een stand aanwezig mogen zijn. Wanneer en waar 

dat is ziet u hier: 

- zaterdagavond 28 februari in Kampen tijdens het releaseconcert van de cd 'Grootste wens' van Trianka 

- zaterdag 21 maart tijdens de mannendag in Delft 

- zaterdag 28 maart tijdens de man-vrouw dag in Wezep 

- 1e Paasdag 5 april tijdens Music and Meeting in 2e Exloërmond www.musicandmeeting.nl 

- zaterdag 11 april tijdens de jaarlijkse dag van ontmoeting en bemoediging te Roermond 

- vrijdag 15 mei tijdens de Lentefair op camping de Blekkenhorst te Den Ham 

- gedurende de WereldExpo op de Opwekkingsconferentie van 22 t/m 25 mei 

- tijdens de concerten van Brian Doerksen op 11, 12 en 13 juni www.gospelnu.nl 

 

Stuur een e-mail naar jaapwesterink@gospelrecordings.nl als u ons ook wilt uitnodigen om met een stand aanwezig te zijn. 

We nemen dan contact met u op om de details door te spreken. Ook is het mogelijk om tijdens een kerkdienst samen met 

één van onze ambassadeurs iets te vertellen over het werk van GRN. Rebecca, Janine of Trianka zullen dan voor een 

muzikale bijdrage zorgen. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met Jaap Westerink. 
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Download de 5fish app: 

 

    

 

 

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND 

Marie Curiestraat 37 

3846 BW Harderwijk 

 

Telefoon: +31 (0) 341 - 769092 

 

Email: info@gospelrecordings.nl 

Website: www.gospelrecordings.nl 

 

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12 

Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000 

KvK 41203298 
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