
4e jaargang nr. 1 JANUARI 2011

SOUNDS OF LIFE

Verder in dit nummer:

God werkt door mensen 2

Mee op concert-tour 3

Werkvakantie in Madrid? 3

Suriname 3 

Hallelujah op YouTube 4

BELANGRIJK – BELANGRIJK – BELANGRIJK !

Wel of niet doorlezen? U krijgt al zoveel brochures toegestuurd. 
Maar ja, u vindt het vast heel BELANGRIJK dat mensen over de 
liefde van de Here Jezus te horen krijgen en dan kunnen die CD’s 
van GRN daar een mooi hulpmiddel bij zijn, vinden wij. En voor die 
naamsbekendheid maken we ook steeds weer nieuwsbrieven, die u/
jij hopelijk toch WEL leest. Ook om u op de hoogte te houden van 
de ontwikkelingen van nieuwe opnames.

Wat is het mooi als je terug mag blikken op weer een gezegend jaar. 
Drie jaar geleden maakten we de doorstart, en ondanks alle promo-
tie komen we bij de stands op christelijke evenementen steeds weer 
mensen tegen die nog nooit van GRN gehoord hebben. En dus ook 
nog nooit onze CD’s hebben verspreid. Reden voor ons dus om door 
te gaan met die stands, ook in 2011.

Er is zelfs een promotiefilmpje in de maak om niet alleen het 
internationale GRN-werk te tonen maar ook wat er vanuit het kleine 
Nederland mag worden geproduceerd. Dan praten we dus over het 
hele proces van verwerken van bestellingen, het copiëren van de 
verschillende talen, maar vooral ook de praktische organisatie achter 
een (op)nieuw op te nemen taal. Plus de distributie die we zelf doen 
aan christelijke boekwinkels en aan chauffers of zeelieden.
Hoe zat dat met de nieuwe Turkse opname (opgenomen in Turkije) 
of de Filippijnse (opgenomen in Vlaanderen)? U heeft er over kunnen 
lezen in onze nieuwsbrieven, maar als we ergens een presentatie 
mogen doen dan is het fijn om met zo’n korte film-introductie te 
kunnen starten. 

Belangstelling voor zo’n PRESENTATIE in uw kerk, of bij het orga-
niseren van een zendingsavond, we zullen graag van de partij zijn. 
Immers hoe meer mensen onze materialen uitdelen, hoe meer men-
sen voor het eerst of opnieuw het evangelie van Gods redding horen.

U die de afgelopen jaren ons heeft gesupport, heeft daarmee in feite 
aan de realisering van te hernieuwen CD’s meegewerkt. En voor dat 
teamwerk in Gods wijngaard willen we u/jou hartelijk bedanken. 
Gods zegen toegewenst voor 2011.

Namens het Nederlandse GRN Team,

Roeli Elbers
Directeur

PRODUCTIE EN STATISTIEKEN

Nederlands:  
 Ongelooflijk; sinds april 2008  ca. 42.000 ex.
 Lekker Gezellig; sinds mei 2010  ca. 10.000 ex.
Vlaams: OverHoop 2.000 ex.
Filippijns:  Tagalog 2.000 ex.

In 2010:
 Sami CD/DVD in Lapland
 Portugees in Portugal
 Turks in Turkije/Nederland
 Nederlands: Good News
 Aukaans: Good News - in Suriname
 Javaans: Good News - in Suriname 
 
 Diverse Arabische talen: 75.000 ex.
 Arabisch – Koerdisch – Armeens 
 Chaldeeuws – Assyrisch - Aramees,  
 gedistribueerd in diverse Europese 
 landen, maar in samenwerking met  
 Evomedia geproduceerd in Zeewolde  
 (Flevoland).

Vanuit Nederland in de maak:
 Pools – Tsjechisch
 Marokkaans voor jongeren 
 Nederlands: Good News DVD voor kinderen
 Meertalig: Good News DVD

Distributie andere talen:
 In 2008:  12.500 ex.
 In 2009:  20.000 ex.
 In 2010:  9.250 ex.

Sabers:  (waarvan 85 in 2010) 200 ex.

Prijs de Heer voor deze mogelijkheden!

Geïnteresseerd in een proefexemplaar van 
genoemde opnames, laat het ons gewoon even weten.



Mevrouw Sanders

GOD WERKT DOOR MENSEN

Opnieuw kunnen we u bemoedigende berichten 
schrijven over het werk wat er vanuit Voorthuizen 
is gedaan. In verschillende projecten zien we Gods 
hand: mensen vertellen anderen het evangelie en de 
reakties zijn geweldig. Als wij de materialen voorbe-
reiden, versturen of werken aan nieuwe mogelijk-
heden in andere talen dan worden we bemoedigd. 
We willen dit graag met u delen!

Somalische
Een Somalische vrouw luisterde samen met haar 
Nederlandse vriendin naar de opnames Look, 
Listen & Live in het Somalisch: “Is het christelijk?”, 
vroeg ze. Toch luisterde ze heel gespannen of ze het 
kon verstaan. Toen zij heel opgewonden tegen mij 
begon te praten, schreeuwde haar dochter (12 jaar) 
even opgewonden: “Stil! Stil! Ik wil het horen!!!” 
Maar de vrouw begon heel stralend mij te vertellen 
wat er op stond.
“Het gaat over Adam en Hawa! (=Eva)!” 
“Hij zegt dat God alles ziet!”
“God weet alles!” 
“Hij kijkt naar beneden!”
Het jongste dochtertje riep hard: “Coooool!!!”
Het was heel bijzonder om deze gretigheid mee te 
maken. 

Kinderen
‘ Goed Nieuws’ is een eenvoudige uitleg van het 
evangelie aan de hand van 40 kleurrijke afbeel-
dingen. De eerste 20 illustraties geven een kort 
overzicht van de Bijbel vanaf de schepping tot aan 
de opstanding van Christus. De rest gaat over het 
christelijk leven. De illustraties gaan samen met 
gesproken tekst. Deze presentatie van het evangelie 
is op CD al beschikbaar in ongeveer 1300 talen. In 
het Nederlands komen er nu twee versies. Eén voor 
volwassenen en binnenkort één voor kinderen in 
de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Om het script geschikt 
te maken voor kinderen werken we samen met een 
onderwijzeres als vrijwilligster. De tekst zal in dra-
mavorm met kinderstemmen worden opgenomen, 
met geluidseffecten en muziek. 

DVD
We hopen deze nieuwe opname als DVD o.a. te 
verspreiden via de christelijke boekhandels.
Naast deze Nederlandse versie wordt er ook ge-
werkt aan een meertalige DVD met ‘Goed Nieuws’ 
in de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, 

Pools, Tamazight (Berber taal in Marokko), Turks en 
Arabisch, die gebruikt kunnen worden voor evange-
lisatie onder asielzoekers. 

Website 
Samen met Trans World Radio, Evangelie & Moslims 
en Stichting GAVE wordt een website ontwikkeld 
waarop migranten in ons land kunnen luisteren 
naar diverse materialen in hun taal. De website zal 
in de komende maanden worden gelanceerd en 
heet: MIJNTAAL.NET. Er is een diversiteit aan goede 
programma’s beschikbaar: Jongerenprogramma’s, 
Bijbelstudies en evangelisatie in het Arabisch, Farsi, 
Dari, Somali, Sorani, Roemeens, Turks en Tarifit. 
Ook de GRN afbeeldingen met de bijbellessen kun-
nen op deze site worden bekeken. We bundelen 
de krachten en mogelijkheden om het evangelie 
te laten horen. Een visitekaartje zoals hiernaast is 
afgebeeld wordt een wegwijzer naar de site. Op 
de achterzijde hiervan staan de talen in hun eigen 
schrift vermeld. U kunt het eenvoudig geven aan 
iemand die een van deze talen spreekt. Meerdere 
exemplaren kunt u bij ons of TWR verkrijgen.

Roemenië
Een echtpaar uit het westen van Nederland maakte 
een reis naar Roemenie en bezocht afgelegen 
dorpen en ontmoette voorgangers van diverse 
gemeenten. Naast praktische hulp konden zij ook 
de Saber MP3-speler achterlaten met Roemeense 
bijbellessen.  Deze werden met enthousiasme ont-
vangen. Via een ander echtpaar ontmoetten we in 
Nederland een jonge Roemeense evangelist die met 
veel blijdschap een Saber en platenboeken meenam 
naar zijn dorp in het gebied aan de Zwarte Zee. 

Afrika
Een ander mooi bericht kregen we uit Afrika. 
Zendelingen die op bezoek waren in Gambia 
wilden graag het nabije Guinee Bissau bezoeken. 
Dit is een bijzonder arm land en de wegen door dit 
gebied zijn zeker niet ongevaarlijk. Toch bewaarde 
God hen en bracht hen bij de mensen om zijn 
Woord door te geven! Op de foto ziet u mevrouw 
Sanders die het verhaal toont van de zondeval, 
terwijl met de Saber de mensen het in hun eigen 
taal konden horen.  Zo gaan er Sabers naar Ghana, 
Guinee, Iritrea, Congo en veel andere landen. We 
zijn dankbaar hierin een schakel te mogen zijn!

Gebruik van de Saber in Roemenië

Binnenkort gelanceerd: mijntaal.net 
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Martin Brand

Kersttour 2010 (foto Constant)

Net als in 2009 mochten we afgelopen najaar 
weer mee met de concert-tour van MARTIN 
BRAND. Plaatsen zoals: Goes, Leusden, Diever, 
Middenmeer, Oisterwijk e.a. werden deze 
keer bezocht. Behalve de stand van Operatie 
Mobilisatie mocht ook GRN
met een stand vertegenwoordigd zijn. Onze 
mensen waren bereid om, ongeacht de weersom-
standigheden, toch op pad te gaan. Honderden 
kilometers werden gereden, maar… CD’s konden 
worden gedistribueerd en GRN weer bekendheid 
gegeven. 

Soms werd er op zo’n avond nauwelijks iets ‘ver-
kocht’ maar kwam er in de loop van de volgende 
weken toch een telefoontje of email met bestel-
ling n.a.v. zo’n avond. Vooral mensen die het zen-
dingsveld bezoeken vragen om onze materialen. 
Een garagehouder nam CD’s mee om bij hem op 
de balie te leggen.
Bij één van de concerten waren door de betref-
fende kerk asielzoekers uit een dichtbij gelegen 

centrum uitgenodigd. Wat waren die blij om 
CD’s in hun EIGEN TAAL te krijgen. Met dank 
aan Martin Brand die de GRN CD’s zo onder de 
aandacht bracht.

En dan de Kerst-Tour met Ralph van Manen, 
Trinity en Sharon Kips. Dat was weer een ander 
beleven en ander publiek. Vijf concerten op 
heel andere locaties, zoals Bunschoten, Ede, 
Alblasserdam, Andijk en Zwolle. Een bezoeker 
wilde 200 ex van de CD ‘Lekker Gezellig’ bestel-
len om op een Kerstmarkt uit te delen.

Via al deze concerten vonden tientallen CD’s in 
verschillende talen hun weg. Maar ook via de 
EO-Nederland Zingt-dag, mannenconferenties, 
braderieën op christelijke campings, Opwekking, 
de Wegwijsbeurs enz. 

Het evangelie in 6.000 talen: wij zaaien, de Heer 
zorgt voor de oogst!

MEE OP CONCERT-TOUR

WERKVAKANTIE IN MADRID?

SURINAME

GRN in Suriname wil iedereen een vredevol en 
gezegend 2011 toewensen. Ze hebben tijdens  het 
Kerstfeest 17 CD’s  ‘Ongelooflijk’ bij het kabinet van 
de vice-president voor hem en de ministers afgele-
verd. Ook vertellen ze over nieuwe ‘Good News’ 
opnamen in het Javaans en het Aukaans. Er zijn plan-

nen om in 2011 te werken aan het Saramaccaans en 
Sarnami Hindustani. Op het christelijke Radio station 
‘Shalom’ is in Paramaribo een interview met onze 
medewerker uitgezonden om het werk van GRN in 
Suriname bekendheid te geven. Prijs de Heer voor de 
activiteiten van het kleine team daar.

Je bent jong (van hart) en je wilt wat. Altijd mis-
schien al naar Spanje willen gaan?
Er is een bijzondere gelegenheid hiervoor.
Als je van 15 t/m 21 augustus een week je handen 
vrij hebt zou je kunnen meehelpen bij het versprei-
den van CD’s onder de tienduizenden jongelui die 
vanuit de hele wereld naar Madrid komen. Zelfs de 
Paus is er die week.
GRN Spanje wil in samenwerking met anderen deze 
gelegenheid benutten om 100.000 of zelfs 200.000 
CD’s met het evangelie uit te delen. 

Maar… er zijn christenen nodig die daarbij komen 
helpen. Geïnteresseerd?
Bel voor informatie naar ons kantoor in Voorthuizen 
0342-478877 of email onze coördinator Spanje 
via info@grabacionesbuenasnuevas.com. Engels 
spreken is een must, Spaans spreken mooi 
meegenomen.

Voor accommodatie wordt gezorgd.

Good News



GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND 

Molenweg 79 A, 3781 VB Voorthuizen
T +31 (342) 47 88 77
E info@gospelrecordings.nl
W www.gospelrecordings.nl
Rabobank 1415.33.412
KvK 41203298
ANBI-registratie sinds 01-01-2008

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

Voor meer internationaal nieuws verwijzen 
wij u naar de website: 

www.globalrecordings.net

* 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. 

ONZE FINANCIËN
Wij hebben bij GRN te maken met kosten voor 
materialen, verzending, publiciteit en admini-
stratie. Als u iets bij ons bestelt ontvangt u geen 
factuur, maar een brief en pakbon met informatie 
over de opnamen en vermelding van de kostprijs 
van de materialen en zending. Voor de dekking 
van de algemene kosten  is uw (aanvullende) gift 
van harte welkom. Via onze website kunt u ook 
online doneren.

OPROEP
*

We zijn nog steeds naarstig op zoek naar een Vlaming die het GRN-werk in 
VLAANDEREN wil promoten, zoals dat ook al in Wallonië gebeurt.

 *
Ook zijn we DRINGEND op zoek naar vrijwilligers die bij de stands in 

Nederland willen helpen. Autokosten worden vergoed.
www.groenewoldmedia.nl

HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:
Roeli Elbers, Jaap en Marion Westerink, 
Mark van Kampen, Geert Hoekstra, 
Carlos Villamil en Ad Doornenbal

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

HALLELUJAH OP YOUTUBE

De afgelopen tijd heeft een filmpje op YouTube gecirculeerd van de volgende 
mooie inhoud:
Lekker op een terrasje even uitrustend van alle december-inkopen werden de 
mensen compleet verrast. 
Opeens stond er iemand op en begon te zingen, en even later nog iemand die 
mee inzette en nog meer mensen deden mee. 
Als van een compleet koor klonk door het winkelcentrum:
“Koning der Koningen en Heer der Heren”.
“King of Kings and Lord of Lords”. 
Mensen keken vol verbazing naar wat er gebeurde. En als climax van het lied 
het uitbundige slot:
“Voor altijd en altijd”. “For ever and ever. Hallelujah!”

Er is in de Kersttijd veel naar muziek geluisterd en heel veel gezongen. 
Misschien bezocht u een Kerstconcert waar ook vast wel het ‘Ere zij God’ 
als climax aan het eind van zo’n mooie avond gezongen werd. Bijvoorbeeld 
met circa 1.000 mensen dit uitjubelen in de Rotterdamse Doelen concerthal. 
Indrukwekkend. Zelfs nog mooier zal het geklonken hebben toen de engelen 
in de velden van Efratha dit zongen. De Psalmisten kwamen vaak ook tot 
zulke mooie climaxen. Denk maar aan Psalm 150: met al die instrumenten en 
ALLES wat adem heeft, LOVE DE HERE !

En hoe mooi moet het zingen in de hemel dan wel klinken. Als daar miljoenen 
christenen vanuit de hele wereld het uitjubelen. 
Echter moeten nog velen over de liefde van de Here Jezus horen, tot aan de 
uitersten der aarde. Recentelijk werd nog een onbekende indianenstam in de 
oerwouden van Brazilië gevonden. Die hadden totaal geen weet van Kerstfeest 
of Pasen. In Filippenzen 2:10 en 11 staat:
“Elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus is de Heer”

GRN wil met zijn CD’s of handopwindbare MP3-spelers ook in 2011 de Blijde 
Boodschap aan iedereen bekend maken en mag zo een schakeltje zijn voor 
het moment van de climax waarop het (nieuwe) lied uit vele natiën gezongen 
zal worden. For ever and ever. Hallelujah! 
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