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grijpen. Denk bijvoorbeeld aan 
uitzendkrachten uit Oost-Europa 
met een orthodoxe-  of katholie-
ke achtergrond die de verhalen 
uit de Bijbel kennen. Ook voor 
moslims uit bijvoorbeeld Irak of 
Somalië is er herkenning uit de 
Koran, maar er wordt aan hen 
uitgelegd dat de Here Jezus de 
weg naar God is. De boekjes zijn 
verkrijgbaar in pocket-formaat 
die in de hoes van de CD passen, 
of als mooi boekje in A5 formaat. 
U kunt ze ook gebruiken voor 
een groepje mensen of kinderen 
die samen met u luisteren naar 
de verhalen. Daarvoor bestelt u 
dan de platen in A3 formaat.

Look, Listen & Live
Als u al wat langer contact heeft met iemand en hij/zij wil 
graag de Bijbel lezen, dan zijn de opnamen ‘Look, Listen & 
Live’  een goed middel.  Acht audio- lessen over belangrijke 
personen in de Bijbel en hun leven met God. Ook bij deze 
CD’s hoort een platenserie:  ‘LLL’. Deze serie is in dezelfde 
formaten verkrijgbaar en zullen ‘uw discipel’ verder onderwij-
zen in de Bijbel en het kennen van God.

Kosten en verzending
Wij doen het werk van Gospel  Recordings Nederland in ver-
trouwen op God. Daarbij maken wij kosten voor materialen, 
verzending, publiciteit en administratie. 
 Als u CD’s bestelt ontvangt u daarbij een brief en pakbon met 
informatie over de opnamen en de kosten van de zending. 
Dat is alleen de materiaalprijs. Voor de dekking van de alge-
mene kosten  is uw (aanvullende) gift van harte welkom.
  
Website
Op www.gospelrecordings.nl  vindt u algemene informatie 
over ons werk. U kunt daar ook CD’s bestellen door ons  een 
e-mail te sturen. Wilt u zoeken naar opnamen in een bepaal-
de taal dan komt u via een link op de internationale website: 
www.globalrecordings.net. Daar kunt u zelf de boodschap 
beluisteren, downloaden en de inhoud ervan bekijken. Ook 
vindt u meer over de SABER en krijgt u een indruk van het 
wereldwijde werk van Global Recordings Network.  In ons 
gastenboek kunt u reageren en misschien hebt u ons iets te 
vertellen over die ene man of vrouw die de boodschap heeft 
gehoord en zich heeft bekeerd tot de levende God.

UW BESTELLING

Hebt u ons ontmoet op een stand op de camping 
of bij een evenement in het land? Of hebt u de CD 
‘Ongelooflijk’ in handen gekregen en beluisterd? 
Bidt u vaak voor de bekering van mensen in uw 
omgeving, of werkt u mee in een commissie voor 
evangelisatie? Ondersteunt u  evangelisatiewerk 
met financiële middelen, of gaat u er zelf op uit en 
spreekt u met mensen over de Here Jezus?
Dan kent u de mogelijkheden en kansen die we 
in Nederland hebben! Wij hebben deze zomer 
daaraan bijgedragen door de mogelijkheden en het 
werk  van Gospel Recordings Nederland onder de 
aandacht te brengen van zo veel mogelijk chris-
tenen in Nederland. Naar aanleiding hiervan zijn 
veel evangelisatie-CD’s besteld en uitgedeeld.
Graag willen we u in dit stukje meer duidelijkheid 
geven over uw bestelling en ons aanbod van evan-
gelisatiemateriaal, de kosten en de mogelijkheden. 

Words of Life
Voor een eenmalig of eerste contact kunt u de CD ‘Words of Life’ 
gebruiken. Als u een algemene bestelling bij ons plaatst, bijvoor-
beeld voor een Turkse CD,  dan krijgt u deze opname  toegestuurd. 
Het zijn toespraken en muziekfragmenten over het evangelie in de 
betreffende taal. De opnamen zijn over de hele wereld gemaakt en 
nog steeds komen er nieuwe talen bij. Voor Nederland hebben we 
de CD ‘Ongelooflijk’, en we hopen in de komende maanden een 
nieuwe CD samen te stellen. Ook aan de andere talen wordt nog 
steeds gewerkt. Zo is er een betere Poolse CD beschikbaar en kunt u 
een nieuwe opname in het Tagalog (Filippijnen) bestellen.

Good News
Maar er is meer verkrijgbaar. Een ‘Good News’ CD vertelt Gods verlos-
singsplan aan de hand van de Bijbelse geschiedenissen. Deze opname 
is zeer geschikt voor een vervolgcontact, maar is ook een uitstekend 
evangelisatiemiddel. Bij deze CD hoort een serie plaatjes met eenvou-
dige kleurrijke tekeningen die de luisteraar helpen de boodschap te be-

HET EVANGELIE
IN 6000 TALEN

www.gospelrecordings.nl



Een van onze coördinatoren uit de binnenlan-
den van Suriname vertelde dat hij de opna-
men gebruikt bij zijn gezinsgebed. Ook zijn 
buurvrouw en haar kinderen luisteren mee. 
Als ze een deel van het bandje beluisterd 
hebben begint hij vragen te stellen over wat 
ze gehoord hebben.  Als hun antwoord fout 
is, vragen de ouderen: kunt u het bandje weer 
even terugdraaien? 

Na het verhaal van Adam kwam de zoon van 
de coördinator met een pop van klei bij zijn 
vader en zei: “Papa, ik heb Adam gemaakt, 
maar gaat hij leven?” Zo gaat het jongetje het 
dorp door met zijn pop om de mensen te ver-
tellen dat de Here God de mens van klei heeft 
gemaakt en dat hij ook Adam gemaakt heeft.

Afgelopen maand heeft een voorganger CD’s 
naar het binnenland gebracht om de tradi-
tionele gezagdragers te bereiken met het 
evangelie. Dit gebeurde tijdens een “kroe-
toe” (vergadering) met een delegatie van het 
Ministerie van Regionale Ontwikkeling. 
Mijn collega gebruikt de bandjes om nazorg 
te doen in haar gemeente met mensen die pas 

tot geloof zijn gekomen. Een Indiaanse vrouw 
kreeg een paar cassettebandjes in de taal 
Kalina. Ze zei: “Jullie zijn het antwoord op 
mijn gebed dat mijn mensen het woord van 
God in hun taal kunnen horen”. Diezelfde dag 
heeft ze een paar zusters bezocht die lang niet 
naar de samenkomst zijn geweest. Ze hebben 
het bandje beluisterd en daarna samen gebe-
den. De volgende dag zou deze zuster naar 
het Indiaanse dorp Bigi Poika gaan.
 
Aan de grens met Frans Guyana hebben we 
een Aukaanse CD laten horen, waarop we 
gelijk een paar bestellingen kregen. 
Wilt u meebidden voor vrijwilligers om te 
helpen met de distributie van de CD’s en 
cassettes? 
 
Op dit moment richten wij ons op de Javaanse 
taal zoals die in Suriname gesproken wordt. 
De opname hiervan willen wij graag ver-
nieuwen. Het is een bemoediging voor ons 
om door te gaan met het mooie werk van de 
Heer.

Harny Jabini
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Desert Rose

Br. Modensi naar het binnenland

Sami klederdracht(bij artikel op pag. 3:
‘Een reis naar de Noordkaap’)

GOSPEL NETWORK SURINAME

In samenwerking met Rose Gatdula , een 
Filippijnse zangeres van DesertRose is 
in België een nieuwe CD gemaakt in het 
Tagalog. Deze taal wordt gesproken door 
22 miljoen mensen en is de hoofdtaal van 
de Filippijnen. Op de CD staat muziek van 
DesertRose met een uitleg van het evange-
lie. Deze CD zal verspreid worden op de 
Filippijnen, maar ook in Nederland en België,  
o.a. onder Filippijnse zeelieden.

De Vlaamse evangelisatie-CD is nu bijna 
klaar. De getuigenissen zijn opgenomen in 
de studio van ERTS (Evangelische Radio- en 

Televisie Stichting). De eindmontage met de 
muziek moet nog gedaan worden.   De plan-
ning is dat de CD in November gereed zal 
zijn. Op de Vlaamse ontmoetingsdag kan de 
CD dan gepresenteerd worden.

In Wallonië is het werk opgestart onder de 
naam ‘Audio Vie Belgique’.  Michou Blond, 
de nieuwe corördinatrice,  heeft contacten 
gelegd met diverse gemeenten in Wallonië 
en Brussel en met andere christelijke organi-
saties. Voor Vlaanderen zijn we ook op zoek 
naar iemand die evenals Michou op termijn 
het werk zou willen overnemen. 

BELGIË - NIEUWE TAGALOG CD!



Gevonden

In het uitgestrekte Alaska kun je afgelegen 
plaatsen meestal alleen per vliegtuig bereiken, 
zoals we vorig jaar ook naar de Eskimo’s aan de 
Beringzee gingen. 
‘s Winters met de hondenslee bij -50º C is mij 
toch te koud. Echter deze zomer hadden we 
gehoord dat iemand toch oude grammofoon-
platen in huis had van GRN-opnames uit 1947. 
Op mijn zoektocht van vorig jaar had ik die 
Indianenstam al bezocht, maar niemand kon 
me toen verder helpen. 
Nu reden we dan weer die urenlange weg door 
de bergen en langs gletsjers richting van de 
Canadese grens. Daar zou het opperhoofd van 
deze Ahtna stam wonen. We hadden de man 
zelf niet eerder te pakken gekregen, dus gingen 
we ‘op goed geluk’. De Here biddend om Zijn 

leiding. Na nog eens een paar uur door ruig 
gebied van de Copper River Valley te zijn gere-
den eindigde de weg bij het afgelegen dorpje 
Chitina.
 
Er was zowaar een oud hotelletje waar een 
serveerster voor ons contact met dat opperhoofd 
kon maken. Binnen een half uur kwam de 
man: met de originele grammofoonplaten die 
hij van zijn vader had geërfd. Wat een weder-
zijdse bemoediging en blijdschap dat GRN 
deze verloren gewaande opnames nu kan gaan 
digitaliseren en deze stam het evangelie alsnog 
in hun eigen taal kan horen. Met dank aan God 
voor dit wonder!
Bid alstublieft voor de nog niet gevonden 
Denaina taal.

Ook in het hoge noorden van 
Noorwegen kun je beter zomers 
reizen dan ‘s winters. Zij het dat 
er daar wel goede wegen zijn. 
En met de niet ondergaande 
zon kun je dan ook makkelijk 
tot ‘s avonds laat doorrijden. 
Het was de bedoeling om 
samen met een collega van 
het Duitse GRN centrum de 
Laplandse Sami bevolking pro-
beren te vinden. In 1972 was er 
wel met een Sami persoon een 

GRN-opname gemaakt maar 
van enige distributie was geen 
sprake. 

Ook hier reden we duizenden 
kilometers met o.a. ook een 
bezoek aan de Noordkaap. 
Onderweg behalve rendieren 
steeds ook kleine Sami neder-
zettingen tegenkomend waar 
we de CD’s konden achterlaten. 
Totdat we in Karasjok bij de 
Noors-Finse grens terecht-

kwamen, een stadje waar het 
Laplandse parlement zetelt. 
Daar ontmoetten we een aantal 
christenen die van essentieel 
belang voor ons werden, zowel 
bij het christelijke Sami-
radiostation als bij een Sami 
uitgeverij. Na ons verhaal was 
men zo enthousiast dat we een 
interview voor het Sami maand-
blad kregen en... daar het 
script voor een nieuwe GRN 

ZOEKTOCHT NAAR VERLOREN GEGANE TALEN

EEN REIS NAAR DE NOORDKAAP

We zijn de Heer dankbaar 
dat de afdeling Spanje van 
GRN vaste vormen aanneemt. 
De website www.grabacio-
nesbuenasnuevas.com is al 
in werking in het Spaans en 
het Engels. Yousef Mikhail 
in Almería, Pablo Ortega in 
Terrassa (Barcelona) en Carlos 
Marulanda in Ciudad Real 
hebben zich bij het werk van 
GRN aangesloten, naast de 
vele activiteiten die elk van hen 

al doet. Tijdens de zomer heeft 
Pablo enkele gemeentes in het 
Noordoosten en Zuiden van 
Spanje bezocht. 

Behalve het presenteren van 
zijn eigen werk, kon hij ook 
het materiaal van GRN laten 
zien en vertellen over de kan-
sen die het biedt. Sommige van 
de luisteraars hebben mate-
riaal meegenomen voor hun 
bekenden. 

De zomer is ook heel druk 
geweest voor Yousef en Beverly 
in Almería en omgeving, met 
de Operatie Straat-Oversteek. 
Zo’n 1500 pakketten met CD’s 
en ander evangelisatie mate-
riaal werden klaargemaakt en 
verspreid in het gebied van de 
Straat van Gibraltar aan vele 
Marokkanen die in Europa 
wonen en die voor de vakantie 
naar hun familie teruggaan. 
Drie teams van enthousiaste 

SPANJE
christelijke jongelui deden hier aan 
mee. Een van deze teams kwam uit 
Nederland. 

Het is interessant dat het aantal 
bestellingen aan Yousef’s kantoor 
in Almería toegenomen is. De 
laatste maanden zijn er zo’n 1500 
CD’s verstuurd naar gemeentes die 
ze gevraagd hadden. Bovendien 
is de vraag naar opnames in de 
Bambara taal van Mali aanmerkelijk 
gestegen.

Goed Nieuws-opname konden 
achterlaten. 

Wilt u meebidden voor een snelle 
vertaling, zodat onze recordist dit 
kan gaan opnemen en de CD/DVD 
onder de Sami bevolking kan wor-
den gedistribueerd. Veel van deze 
mensen zitten veelal nog vast in een 
religie van voorouderverering en 
wat zou het mooi zijn als ook zij het 
evangelie in hun eigen taal kunnen 
gaan horen.
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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

* 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. 

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

HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:

Roeli Elbers, Jaap Westerink,
Mark van Kampen en Geert Hoekstra

ONZE FINANCIËN

GRN is een geloofszending. Dit betekent dat 
we afhankelijk zijn van giften. Om online te 
doneren kunt u onze website raadplegen.

Voor meer internationaal nieuws verwijzen 
wij u naar de website: 

www.globalrecordings.net

Projecten c.q. gebedsonderwerpen

In ontwikkeling zijnde nieuwe opnames, zoals de Vlaamse, de 
Turkse, de Laplandse Sami en de Alaskaanse Denaina

* 
Opvolger van de Nederlandse CD “Ongelooflijk”

*
De verspreiding van de zojuist in België opgenomen Tagalog 

(Filippijnse) CD
 *

De nog openstaande bestelling van ca. 75.000 CD’s in 8 talen voor 
evangelisatie onder moslims in West-Europa. 

 *
De verspreiding van CD’s tijdens de diverse stands in den lande, zo als 
Eva-dag, bij OM-concerten van Martin Brand en Open Dag van CHE.

www.groenewoldmedia.nl

GRN nu ook op HYVES
Gospel Recordings Nederland  heeft nu ook een 

eigen hyves pagina waar u alle activiteiten en 
ontwikkelingen kunt volgen. Wilt u meer weten, 

kijk op http://gospelrecordings.hyves.nl

HET EVANGELIE IS KRACHTIG 
EN NOG STEEDS GOED NIEUWS !

Het woord “evangelie” (of “goed nieuws”) wordt 100 keer gebruikt 
in het NT, vooral door de apostel Paulus. Mattheüs, Marcus en Lucas 
gebruiken het zelden en Johannes noemt het helemaal niet, noch in het 
evangelie of in de drie brieven. Petrus verklaart dat het Gods wil is, dat 
mensen “het evangelie horen en geloven.” (Hnd. 15:7), m.a.w. na het 
eerst gehoord  en begrepen te hebben, verwachtte hij ook dat zij het 
evangelie zouden gehoorzamen (1 Pt. 4:17). Om dit te laten gebeuren 
moet de boodschap van het evangelie verkondigd worden in de kracht 
van “de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is” (1 Pt. 1:12’).

De apostel Paulus was een begenadigd prediker en gemeentestichter, 
maar het evangelie stond centraal in alles wat hij deed. Hij beschouw-
de zichzelf als iemand die “afgezonderd” was “tot verkondiging van 
het evangelie van God” (Rom. 1:1). Hij beschreef zijn levenswerk als 
het “getuigen van het evangelie van Gods genade” (Hnd. 20:24 NBV). 
Deze dynamische persoon geloofde met heel zijn hart dat het evangelie 
van God werkelijk “goed nieuws” was. Vol passie schrijft hij:  “Want ik 
schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud 
voor een ieder die gelooft.” (Rom. 1:16). Hij beschouwde het als een 
eer en privilege om het evangelie bekend te mogen maken. Doen wij 
dat ook?

Gods evangelie is niet veranderd, het is nog steeds goed nieuws. God 
demonstreert nog steeds Zijn kracht door de boodschap van het evan-
gelie. En Hij gebruikt nog steeds eenvoudige gelovigen zoals u en mij-
zelf om het evangelie met anderen te mogen delen. De manier waarop 
wij leven en de woorden die we zeggen zijn nog steeds de belangrijk-
ste communicatiemiddelen, maar ook andere media, zoals radio, TV, 
DVD’s, websites en gedrukte materialen kunnen daarbij behulpzaam 
zijn. GRN werkt met audio om het evangelie bekend te maken aan “de 
gehele wereld” en aan “de ganse schepping” (Marc. 16:15), inclusief de 
buitenlanders die bij u in de buurt wonen. Als u onze website nog niet 
bekeken heeft, doe dat dan eens. U vindt daar een stuk gereedschap 
dat u daar goed bij kunt gebruiken.

Voorzitter Gospel Recordings Nederland
Philip Nunn




