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HET WERK VAN GRN IN DE PRAKTIJK - VROEGER, MAAR HOE HET OOK NU KAN! 

Alweer een tijd geleden sprak ik met een medewerker van Gospel Recordings af om iets te vertellen over wat er met jullie 

materiaal is gebeurd. Het heeft even geduurd, maar bij deze alsnog en ook wat summier. 

 

Ik heb zelf in de periode 1983-1987 mijn opleiding gevolgd op de hogere landbouwschool in Deventer. Deze stond ook 

bekend als de tropische landbouwschool en had een studentenflat waarin ook post graduate studenten uit 

ontwikkelingslanden voor een jaar woonden om een cursus op landbouwgebied te volgen. Ik heb daar ook zo’n 3 jaar 

gewoond. Doordat er gemeenschappelijke keukens waren was er veel interactie met de andere studenten. 

 

Ik deed zelf de Nederlandse richting en kwam in de eerste maand van mijn opleiding tot geloof bij een student in die flat. Ik 

werd direct meegenomen naar de overka nt, een woonhuis met de naam ‘House of Zion’ waar dit gevierd werd. Ik kwam 

terecht in een actieve groep studenten, die heel actief evangeliseerden onder de buitenlandse studenten op de genoemde 

flat, en op de school. Elke zondagmiddag werd er in House of Zion een gospel meeting gehouden waar veel studenten naar 

toe kwamen. We hebben regelmatig studenten tot geloof zien komen, waarin ze soms ook hun vrienden meenamen. 

 

Aan het begin van een nieuw schoolseizoen werd contact gelegd met (buitenlandse) studenten, veelal uit Afrika, Azië en 

Latijns Amerika. Een logische vraag was waar de studenten vandaan kwamen en ook welke taal ze van huis uit spraken, hun 

achtergronden (vaak vertellen ze zelf of ze christen of moslims zijn, etc). Ik heb zelf nog een tijdje geprobeerd een aantal 

groeten en Johannes 3:16 in diverse talen te leren. Het blijkt elke keer hoe een paar woorden in een ‘native language’ een 

bijzondere ingang geeft. 

 

Een van mijn vrienden (de eigenaar van House of Zion) noteerde van alle studenten hun taal en er werd beroep gedaan op 

Gospel Recordings. Rond kerst waren de cassettebandjes binnen en dat is nét de periode dat het donker en koud wordt (dat 

kennen ze niet), de Nederlandse studenten naar huis gaan en de eenzaamheid toeneemt. Wat dankbaar om dan in die 

periode een kerstgift te doen mét een cassette in de eigen taal. Omdat dit iets van thuis is, zijn veel van die cassettes grijs 

gedraaid. Soms werd de cassetterecorder pontificaal in de woonkeuken geplaatst en ging een groep landgenoten 

daaromheen zitten luisteren. Ik heb b.v. zelf twee buurmannen op de flat gehad uit Sudan, beide overtuigd moslim die 

‘natuurlijk’ niets van het christelijk geloof wilden weten. Maar ik weet nog goed dat dat omsloeg toen ze de cassettes kregen. 

De cassetterecorder werd ook in de keuken gezet en beide heren luisterden vol aandacht. Ik hoorde af en toe het geluid van 

dieren en dat soort zak en. Het zal vast iets uit het leven van Abraham zijn geweest o.i.d., maar de heren verklaarden plechtig 

dat deze boodschap de waarheid was. Ik weet niet meer of op deze bewuste cassette liederen waren opgenomen, maar ook 

die waren regelmatig te horen. Uiteraard werden deze cassettes naderhand ook meegenomen naar het thuisland. Alleen God 

weet hoeveel dit heeft uitgewerkt. 

 

De studenten die in Deventer tot geloof zijn gekomen hebben ook een basis in het geloof meegekregen (er was goede follow 

up) en ze werden ook gestimuleerd om het Goede Nieuws door te geven. Met een aantal is nog jarenlang contact geweest en 

ook zij hebben in hun eigen land en omgeving het evangelie verder gebracht. 

 

Helaas is de landbouwschool in Deventer een tijd terug verplaatst naar Wageningen University en is de bewuste studentenflat 

gesloopt. Ik woon zelf ook een aantal jaren in Wageningen en heb ook daar een aantal jaren veel contact gehad met deze 

buitenlandse studenten. Eerlijk geze gd is dat een aantal jaren op een laag pitje gezet, mede door opgroeiende kinderen en 

een intensieve baan. Maar het contact via het ‘Woord van het hart’ (in eigen taal) blijft bijzonder. 

 

Een aantal van mijn Nederlandse vrienden werken nu in het veld, vaak gesloten landen en een aantal zijn ook betrokken bij 

het produceren van de Goede Boodschap in lokale talen. Mede doordat in hun studietijd een basis gelegd is in het delen van 

je geloof met studenten van over de hele wereld en allerlei achtergronden. Overigens, niet genoemd, maar daarbij hoorde 



vanzelfsprekend ook het organiseren en delen van vele internationale maaltijden (ook een manier voor open contact). Eten 

met de handen, spicy of onbestemd, enz … 

 

Ik wens jullie veel zegen in jullie kostbare werk en hoop dat dit jullie mede bemoedigt om door te gaan met jullie kostbare 

werk en de ingangen te zoeken om deze boodschap bij de juiste mensen te brengen. 

 

Hartelijke groet, Henk de Bie - Wageningen 

  

 

  

                                                    Henk de Bie met een aantal medestudenten aan de maaltijd 

ZUIVER GOUD - ANONIEM 

Het is mijn derde trein en tevens de laatste voor vandaag die mij naar mijn eindbestemming zal brengen. Blij dat ik de 

overstap heb gehaald zit ik even later door het raam naar buiten te kijken. Het Gelderse landschap is prachtig en ik geniet. De 

volgende halte stapt een jongeman in. De trein coupé is nagenoeg leeg en hij kiest een plaats aan de overzijde van het 

gangpad. Zijn kleding verraad wel zo ongeveer bij welke subcultuur hij behoort. Een jeans met bleke strepen een zwart 

Nicholson jack waarin hij er nogal opgeblazen uitziet, met op de capuchon een bondrand die in dit jaargetijde nog niet echt 

van toepassing is. Met zijn laptop op schoot en oordopjes in, sluit hij zich volkomen van de buitenwereld af. Ik bid in stilte voor 

een opening bij hem. En die komt sneller dan verwacht. Er gaat iets mis met het contact tussen zijn laptop en MP3speler 

waardoor de herrie van zijn muziekkeuze volop de trein in dreunt. Hij morrelt wat aa n stekkertjes en zucht geërgerd. Nu zijn 

oordopjes uit zijn spreek ik hem aan en geef hem een Zuiver Goud. Hij kijkt oprecht verbaasd en vraagt wat dat is. Ik leg hem 

uit dat het Bijbelversen bevat. Hij is geïnteresseerd. Stopt het kleine boekje in zijn laptoptas en morrelt verder aan zijn MP3. Ik 

vraag hem naar zijn muziek en hij vertelt naar welke stijl zijn voorkeur uitgaat. Ik krijg een aantal techno termen over mij heen 

en ik knik herkennend. Deze muziek gaat vaak over de hel hè? opper ik. “Daarom wilde ik je iets van de hemel geven” 

Hij is ronduit verbaasd dat er iemand is die zo op de hoogte is (met dank aan de stichting Naar House) en er ontwikkelt zich 

een fijn gesprek. Ik realiseer me dat ik vanmorgen de CD ‘Ongelooflijk’, van Gospel Recordings Nederland in mijn tas heb 

gedaan en ben er dankbaar voor. Even later verwisselt deze CD van eigenaar en hij belooft hem te zullen luisteren. De 

volgende halte moet ik er uit. We nemen vriendelijk afscheid van elkaar en als ik buiten op het perron loop en door het raam 

nog even contact met hem zoek zwaait hij oprecht naar mij en loop ik met een dankbaar hart het station uit. 

  

  

 

                                                                 De 3 Nederlandse cd's die tot nu toe uitgekomen zijn. 



 

HET WERK IN DE PRAKTIJK, EEN WEEK MET KENNY UIT ENGELAND 

Hallo, ik hoop dat ’t goed met je gaat. Ons team van 10 personen ontmoette elkaar 9 juni bij vertrek op de luchthaven Gatwick 

(GB). We kwamen daarna in de prachtige zon aan in Tirana, Albanië, en reisden vervolgens via de nieuwe snelweg naar 

Gjakove. Twee van ons kwamen uit Australië, zeven uit Schotland en ik (Kenny) uit Engeland. Het was een geweldige week 

met het ‘Victory Church team’ in Gjakove. Sommigen van ons waren er al eerder geweest en we waren allemaal blij om weer 

af te spreken met de vrienden die we eerder hadden ontmoet. Ons plan was om de plaatselijke gemeente aan te moedigen, 

zoveel mogelijk arme gezinnen te bezoeken, kleding uit te delen, hulp te verlenen en speelgoed en schoenen uit te delen 

samen met onze dvd's in de Kosovaarse Albanese taal. Ook bezochten we verschillende Roma-kampen en genoten van het 

spelen met hen en het plezier daarbij. We hielde n kinderclubs, jongerenbijeenkomsten in verschillende dorpen, een dag voor 

weduwen en nog vele andere activiteiten. Elke ochtend gingen we naar de lokale supermarkt om boodschappen te kopen 

voor de gezinnen die we zouden bezoeken en deelden dit uit aan de vele noodlijdende families. We luisterden naar hun 

verhalen van ontbering en gebrek aan middelen. De werkloosheid is nog steeds ongeveer 65%. In de afgelopen maanden 

zijn duizenden mensen vertrokken en als vluchteling naar andere landen gegaan om een beter leven te krijgen. Enkelen lukte 

dit, maar vele anderen werden teruggestuurd naar Kosovo. Voor jonge, maar vooral zeer oude mensen in het bijzonder, ziet 

het er hopeloos uit. Het goede nieuws is echter dat de kerk steeds meer groeit en veel mensen tot geloof komen. Het 

ontroerde ons om te zien hoeveel mensen er naar de kerk komen. Daar wordt ze hoop gegeven, worden ze aangemoedigd 

en wordt Gods liefde in praktijk getoond. Vorig jaar hebben we 53 dames en weduwen kunnen helpen aan een speciale 

vakantie naar de Albanese zee, waar ze mochten genieten van het plezier met elkaar, de vriendschap en onderwijs d.m.v. 

bijbelverhalen. Veel van hen waren nooit buiten hun dorp geweest en genoten van een week zonder hun dagelijkse stress. 

Acht dames gaven hun leven aan de Heer en de vrouwengroep in de kerk bloeit. We waren zo blij om veel van hen te 

ontmoeten tijdens onze reis. Onze hele week waren we onder de indruk van de levens van deze lieve mensen en hun strijd. 

We hebben veel gelachen en gehuild en honderden nieuwe vrienden ontmoet. Dank aan allen die voor ons team hebben 

gebeden tijdens onze reis. We voelden ons zeer gezegend. Ik heb ook een nieuwe opname gemaakt genaamd 'De levende 

Christus' die op DVD zal worden geproduceerd en gedistribueerd. Graag wil ik iedereen bedanken die kleding, schoenen en 

cadeaus meegaf. Vooral wil ik de ouders, kinderen en het personeel van de Holy Trinity Church School bedanken voor de 

vele schoenen die ze verzameld hebben gedurende het afgelopen jaar. Dank ook aan ons team en het Victory team, die het 

geweldig hadden deze week. Als u graag eventuele toekomstige projecten wilt steunen, laat het me weten. Heel erg bedankt.  

Gods zegen, Kenny 

 

Het is onze gezamenlijke visie om Jezus’ verhaal in elke taal door te geven. Dit voorbeeld gaat slechts over één land waar we 

werken en onze bediening uitvoeren. Maar er zijn er nog zoveel die het moeten horen. Onze teams hopen op deze manier die 

mensen in de hele wereld te bereiken die nog nooit over/van Jezus hebben gehoord. Wilt u meer weten of helpen, neem dan 

contact met ons op of kijk op onze website. 

  

 

   

 

Kenny en een deel van 't team                                                                                       Opnames in Kosovo 

 

  

HOE BEREIKEN WE DE VLUCHTELINGEN/GASTEN IN ONS LAND 

Nu er zoveel vluchtelingen naar Nederland komen ontstaat er een geweldige mogelijkheid en kans om al die mensen in hun 

eigen taal te bereiken. Kijken we naar de beelden op tv dan zien we dat heel veel van hen een smartphone hebben. Hoe 

mooi is het dan om ze te wijzen op de GRATIS APP 5fish. Neem contact met ons op om visitekaartjes te bestellen (zie 

afbeelding hieronder) die je uit kunt delen! Wacht niet, doe het NU. 



  

 

 

  

 

 

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 
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