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HOE BELANGRIJK VIND JIJ EVANGELISATIE IN JE VAKANTIE ?? 

Binnenkort gaan de eerste mensen al weer op vakantie. Jij misschien ook wel. Grote plannen, binnen- of buitenland. Geheel 

verzorgd en goed voorbereid of rustig kijken waar je uitkomt. Er is veel mogelijk.  

Zelfs iets achterlaten van jouw identiteit in Christus. Deel eens een cd-tje uit met Jezus' verhaal in een andere taal. Of een 

kaartje waarop onze gratis app staat, zodat mensen die nieuwsgierig worden deze app kunnen downloaden en iets van hét 

Evangelie kunnen beluisteren in hun eigen taal!! Laat op tijd weten wat je wensen zijn en wij proberen je binnen 2 weken te 

voorzien van de nodige materialen. Reageren kan o.a. via: http://www.gospelrecordings.nl/?q=bestelformulier of stuur een 

email naar info@gospelrecordings.nl  

 

  

 

  

  

BIJBELCURSUS VOOR KAREN 

Bij de voorbereiding van een bijbelcursus voor een kleine groep Karen in onze woonplaats (de Karen behoren in Myanmar tot 

een vervolgde etnische minderheid) stuitten we op de website van Global Recordings Network op prachtig materiaal in het 

Karen, zelfs in het specifieke dialect van de deelnemers. Deze audio-visuele presentaties (de ‘Good News Bible Stories’ en 

de serie ‘Look, Listen & Live’) bestaan uit aansprekende illustraties bij bijbelverhalen met gesproken uitleg in het Karen. Op 

een mooie en verantwoorde manier worden lijnen uit het Oude Testament doorgetrokken naar het Nieuwe Testament. Ook 

wordt er steeds een persoonlijke toepassing gegeven. We projecteerden de presentaties via de beamer op een groot scherm. 

Als inleiders hadden wij het Engelstalige script van de presentaties voor ons, zodat wij het ook goed konden volgen. Het 

materiaal in hun eigen taal sloeg duidelijk goed aan bij de deelnemers, want iedereen luisterde heel aandachtig. Aan het 

begin van de cursus hebben wij alles ook meegegeven op een USB stick, zodat zij het zelf ook later nog eens kunnen 

bekijken, evenals eventuele lessen die zij gemist hebben. Als wij zelf een cursusprogramma hadden moeten samenstellen in 

het Nederlands was het hoogstwaarschijnlijk voor het grootste deel langs hen heen gegaan. We zijn daarom dankbaar dat we 

dit materiaal gevonden hebben!  

 

Arjan Branger, Barneveld (Wycliffe Bijbelvertalers). 

http://www.gospelrecordings.nl/?q=bestelformulier
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                                                                 Een plaatje uit één van de 'Look, Listen & Live' series 

 

MET DE SABER NAAR ZAMBIA (2014) 

Een groots avontuur, wat al vroeg in 2014 begon. Geld inzamelen en nog eens geld inzamelen om uiteindelijk, met een groep 

van 24, te kunnen vertrekken. Tussendoor, om toch nog wat rust te vinden, bezochten mijn vader en ik een optreden van de 

band Trinity in 2e Exloërmond. Nog voor het optreden liep ik langs een stand van Gospel Recordings Nederland. Na een 

goed gesprek en veel informatie werd me duidelijk dat zij een mp3 speler hadden die overal gebruikt kon worden, want een 

stopcontact was niet nodig. Je kon hem aandraaien of door middel van zonne-energie opladen. En wanneer deze wel 

aanwezig is, alsnog met een oplader in het stopcontact. De absolute kans om mooie verhalen over Jezus en God, in de eigen 

taal van het gebied waar wij naar toe gingen, te vertellen. Meteen besteld, gezegd welke taal er op moest staan en welke 

toevoegingen ik wilde. Na enkele dagen lag alles klaar voor gebruik en was de reis nog beter v oorbereid! Klaar om te gaan, 

vertrokken we naar Zambia voor 3 weken. Heel veel ervaringen rijker en veel gesprekken verder, hebben we veel gebruik 

gemaakt van de Saber. En ik moet zeggen dat het me prima beviel. Wij hadden een tolk bij ons, maar toch merkten we dat 

verhalen via de Saber duidelijker overkwamen . Op een of andere manier maakt een tolk er toch zijn eigen verhaal van en 

komt het wat vaag over. Maar met gebruik van de Saber zagen we een soort herkenning in de gezichten van de 

kinderen/mensen. Al met al een prima ervaring met de mp3 speler. En opladen was niet nodig, want er was altijd wel iemand 

die even wilde draaien om hem daarna weer een paar uur te laten spelen. 

 

Met vriendelijke groet, Levi Strijker 

  

 

   

 

Levi Strijker in Afrika                                                                                                       De Saber met zonnecollector 

 

 

 

 

 

 

 



JANINE BEENS NEEMT AFSCHEID ALS AMBASSADEUR 

Beste allemaal, 

Sinds de release van m’n eerste album in 2012 mocht ik ambassadeur zijn voor het werk van Gospel Recordings Nedrland. 

Wat een bijzondere organisatie om betrokken bij te zijn! Betrokken en bevlogen mensen verzetten met elkaar veel werk, 

zodat elders in de wereld én dichtbij mensen kunnen horen over Jezus en Zijn cadeau voor ons allen. Mijn eerste album, een 

gospelalbum, bracht me op allerlei plekken, o.a. kerken en festivals, waar ik kon vertellen over het werk van GRN en ik heb 

dit heel graag gedaan. 

Voor mij is het nu tijd om af te zwaaien, het werk als ambassadeur  van GRN leg ik neer. Hartelijk dank voor de fijne 

samenwerking de afgelopen jaren, we hebben het goed gehad met elkaar. Ik wens jullie allemaal alle goeds toe en hoop dat 

het werk van Gospel Recordings Nederland tot zegen voor heel veel mensen mag zijn. 

Lieve groet, Janine Beens 

  

  

 

                                                                                              Janine Beens 

 

CONCERTEN BRIAN DOERKSEN 

Aanstaande donderdag (11-6), vrijdag (12-6) en zaterdag (13-6) treden de bekende gospelartiest Brian Doerksen en zijn 

band de Shiyr Poets op in resp. Drachten, Ede en Leiderdorp. En wij zijn er als GRN bij met onze stand!! 

Boek nu nog je kaarten via www.truetickets.nl/brian-doerksen en kijk voor meer info op www.gospelnu.nl/nieuws-pagina/359-

persbericht-brian-doerksen 

En wil je vriend/donateur worden van Gospel Recordings Nederland dan ontvang je een gratis exemplaar van de cd 'Songs 

for the journey 1' van Brian Doerksen & Shiyr Poets. Neem in dat geval contact op met jaapwesterink@gospelrecordings.nl of 

meld je op één van de concertavonden bij onze stand. 

  

 

  

                                                                              Brian Doerksen 
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Download de gratis 5fish app voor smartphone en tablet om GRATIS naar het Evangelie te luisteren in elke taal! En geef dit 

door aan iedereen die je maar wilt. 

 

    

 

 

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND 

Marie Curiestraat 37 

3846 BW Harderwijk 

 

Telefoon: +31 (0) 341 - 769092 

 

Email: info@gospelrecordings.nl 

Website: www.gospelrecordings.nl 
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