Januari 2016
WELKOM IN 2016
Lieve vrienden, welkom in 2016. Een nieuwe mogelijkheid Christus te verkondigen en een nieuw jaar dichter bij de
wederkomst van onze Heiland. We hopen dat u een gezegend Kerstfeest hebt gehad! Kerst herinnert ons aan de geboorte
van Jezus en Goede Vrijdag en Pasen aan Zijn dood en opstanding. Eigenlijk is het beter om Jezus’ gehele periode op aarde
als één gebeuren te gedenken, Zijn kruisiging staat immers niet los van Zijn opstanding en Zijn dood niet van Zijn geboorte.
GRN heeft Jezus’ geboorte, dood en opstanding al decennia lang verkondigd! Onze missie is: Jezus’ verhaal in ieders eigen
taal vertellen. En het is een vreugde om te mogen weten dat God het mogelijk heeft gemaakt om het Evangelie in 6.296
talen en dialecten (tot dusver) over de hele wereld te verspreiden. Dank u wel voor uw betrokkenheid bij GRN’s unieke
uitdaging om deze missie uit te voeren!

GRN neemt Bijbelverhalen, evangelieboodschappen, liedjes en getuigenissen over de hele wereld op die vooral gericht zijn
op de kleinere, onbereikte bevolkingsgroepen. Wij vertalen de Bijbel niet gewoonweg woord voor woord , we vertellen
Bijbelverhalen (alle gebaseerd op de Schrift). Wycliffe Bijbelvertalers geeft aan dat het aantal belangrijkste talen in de wereld
net iets minder dan 7.000 bedraagt. GRN en het International Oraliteit Network , waarvan wij deel uitmaken, geloven dat er
nog 5.000 extra (of zelfs meer) talen in de wereld zijn waarin het nodig is om het Goede Nieuws te horen. Dat is dan inclusief
dialecten en stammentalen, waar GRN zich altijd het meest op gefocust heeft. In feite heeft GRN wereldwijd voor missionaire
organisaties altijd een vrij proactieve rol gehad in de registratie en het bijhouden van dialecten, zoals Wycliffe dat doet voor
de belangrijkste ‘grote talen’. Weet u dat GRN ongeveer 40 kantoren over de hele wereld heeft. Het bestuur en de vrijwilligers
van GRN vertrouwen in gebed nog steeds volledig op Gods voorzienigheid als het om middelen gaat. Maar we zien ook dat
heden te dage steeds meer Christenen aangeven om voor zendingsdoeleinden openlijk behoeften te delen. Voelt u zich dus
vrij en zeker niet verplicht om te geven wanneer u dit kunt en wilt. Wij blijven vrijmoedig ons werk middels onze nieuwsbrieven
onder de aandacht brengen, zodat u weet wat er gebeurt.
Wat kunt u doen?
-

Wij kunnen u in overleg materiaal van GRN toesturen dat u in uw kerkblad invoegt;
GRN heeft videomateriaal dat u kunt vertonen of bekijken;

-

GRN heeft 3 ambassadeurs die graag wat liederen komen zingen tijdens uw dienst;
Nodig iemand van ons team uit om iets te vertellen over het werk van GRN;

-

Volg ons op Facebook / Twitter en nodig vrienden daarvoor ook uit dat te doen;

Neemt u gerust contact met ons op om over e.e.a. verder te praten en overleggen. Onze gegevens treft u aan in deze
nieuwsbrief en op onze website www.gospelrecordings.nl

De vestigingen van GRN wereldwijd
HAVENWERK
Naast mijn werkzaamheden voor Gospel Recordings Nederland, ben ik ook betrokken bij Stichting Het Havenlicht, een
zeelieden welfare organisatie. Dit werk ben ik samen met mijn vrouw Yvonne in 1974 begonnen.
Het prachtige materiaal van Gospel Recordings Nederland is niet meer weg te denken in het zendingswerk van Het
Havenlicht onder zeelieden van elke nationaliteit. Steeds neem ik naar de zeeschepen altijd van alles mee, zoals Bijbels,
boekjes, dvd’s in allerlei talen maar vooral ook cd’s van Gospel Recordings en natuurlijk ook kaartjes van de gratis “5fish App”
voor bijvoorbeeld de mobiele telefoon. Dat is nou wat je noemt ideaal! Het evangelie in ruim 6200 talen. Zoveel talen passen
nooit in mijn rugzak, maar wel op deze Super App die ik regelmatig aan zeelieden afkomstig van over de hele wereld geef.
Nou ja, de hele wereld is misschien een beetje te veel gezegd, maar als Port Chaplain wil je overal op voor bereid zijn . Wij
spreken onder meer met mensen uit Azië, de Baltische staten en andere delen van Europa, Afrika, Amerika. En veel
zeelieden krijgen van ons een cd en ook dat App kaartje. Wat is men altijd weer blij en dankbaar met het materiaal dat ze van
ons krijgen! Voor mij? Hoe duur? Gratis? Echt waar? Als ze een speciale telefoon simkaart hebben, dan wordt er soms direct
gekeken. Een paar van onze medewerkers verkopen deze simkaarten maar ook het zeemanshuis, waar wij mee
samenwerken, verkoopt deze telefoonkaarten. Wij, van Stichting Het Havenlicht, brengen het Evangelie onder zeelieden van
elke Nationaliteit. U zou het zelf eens moeten kunnen meemaken om die gezichten te zien van bijvoorbeeld de Filipino’s. (Er
zijn ongeveer 1 miljoen Filipijnse zeemannen). De cd’s in onder andere hun taal Tagalog willen ze ook graag mee naar huis
nemen voor hun familieleden. Met kerst delen wij kerstpakketten uit, en uiteraard bij elk pakket ook een cd en Bijbelse lectuur,
etc., zoveel mogelijk in de eigen taal. Wij wijzen de zeevarenden op Jezus, die graag dicht bij hen wil zijn en we lezen de
Bijbel en bidden met hen, maar ook voor hun familie ver weg aan de andere kant van de wereld. Soms krijgen dan hun tranen
de vrije loop. God is dichterbij dan je adem, vertel ik weleens aan boord van de schepen en de bemanningsleden hebben
deze zekerheid hard nodig hebben. Maar niet alleen zeelieden maar wij allemaal! Graag wil ik iedereen die dit leest
uitnodigen om contact op te nemen met Gospel Recordings Nederland, om te ontdekken hoe u zelf deze 5fish kaarten en
cd’s (tegen kostprijs) kunt bestellen, om vervolgens aan anderen uit te delen.
Ik wens u van harte Gods zegen!
Theo van Zuilekom, voorzitter Gospel Recordings Nederland

Theo van Zuilekom aan boord

Uitgedeelde kerstpakketten

NIEUWE VOORRAAD VISITEKAARTJES
Afgelopen jaar zijn er ruim 15.000 visitekaartjes besteld die uitgedeeld zijn/worden onder vluchtelingen, asielzoekers etc. En
dat zien we terug in de statistieken! Maar ook werden deze kaartjes meegenomen naar 't buitenland. En het goede nieuws is:
er is weer nieuwe voorraad, dus verras ons met uw bestellingen!

Aantal downloads vanaf april t/m december via AppStore van Apple:

En hetzelfde voor de Google Playstore:

Ook het totaalgebruik van de mobiele website http://5fish.mobi is inzichtelijk over 2015. Hierbij een overzicht van de hoogste
ca. 45 landen. Nederland staat op positie 14!

VERHUISBERICHT
Vanaf maandag 11 januari zijn wij niet meer in Harderwijk te vinden, maar in Elburg. In meerdere opzichten een locatie die
voor ons praktischer is qua vrijwilligers en staf. Wilt u een keer langskomen, overleggen of helpen, neem gerust contact met
ons op. Ons nieuwe adres vindt u onderaan deze nieuwsbrief.
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Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar
info@gospelrecordings.nl

