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STANDWERK VOOR GRN

Als promotieteam van GRN mogen we terugkijken op 
een prachtig jaar, waarbij we tijdens veel evenementen en 
gelegenheden aanwezig mochten zijn om het werk bekend 
te maken. Ook zijn we dankbaar dat we dit met een team 
geweldige vrijwilligers hebben mogen doen.

Voor het voorjaar van 2013 zijn er al veel mogelijkheden 
om weer aanwezig te mogen zijn met een stand. 
Mocht je zelf vrijwilliger willen worden of ken je iemand 
die dat leuk lijkt, laat het maar weten via:
jaapwesterink@gospelrecordings.nl 
We kunnen nog voldoende mensen gebruiken. 
Vele schouders maken het totale werk lichter!

EEN MIJLPAAL ...

De pioniersfase zijn we duidelijk voorbij. Een lustrum na 5 jaar. 

Dat de Heer die doorstart zo uitbundig heeft willen zegenen, daar kunnen we 
Hem alleen maar dankbaar voor zijn. Ook voor het team, het bestuur en alle 
vrijwilligers die hebben meegewerkt. De tienduizenden en tienduizenden CD’s 
die vanuit het Nederlandse GRN-centrum sinds 1-1-2008 de deur uit zijn gegaan. 
De agentschappen of distributiepunten die vanuit Nederland zijn ontstaan in 
landen als Spanje, Suriname, het Belgische Vlaanderen, Alaska en Noorwegen. 
Wie had dat toen allemaal verwacht? Alleen al van de eerst uitgegeven CD 
‘Ongelooflijk’ zijn sinds april 2008 meer dan 45.000 exemplaren gedistribueerd. 
Terwijl we via de stands nog steeds mensen tegenkomen die nog nooit van die 
CD of van ons hebben gehoord… Evangelisten en zendelingen hebben ons 
gevonden voor de buitenlandse CD’s en voor de opwindbare MP3-speler ‘Saber’. 
We hebben in die 5 jaar geprobeerd u via de nieuwsbrieven, website en social 
media op de hoogte te houden. Bij dit lustrum kunnen we u ook melding maken 
van goed nieuws bij onze bases in Vlaanderen en Suriname.

Reorganisatie
Echter zijn we met deze mijlpaal ook aan een reorganisatie toegekomen. U las 
in de vorige editie al over een samenwerking met de Zakbijbelbond-Gospel for 
Guests, die o.a. via hun webshop ook onze CD’s in alle talen aanbiedt. Maar nu 
verhuist ons kantoor ook nog eens van Voorthuizen naar Harderwijk. We kunnen 
daar een eigen ruimte huren in het nieuwe kantoorpand dat Stichting Gave aan-
geboden heeft gekregen.
Verspreidt de ZBB evangelisatiematerialen in ca. 160 talen, ook Stichting Gave 
brengt ons in contact met anderstaligen omdat zij evangeliseren onder de duizen-
den asielzoekers en immigranten in ons land.   >> vervolg op pagina 2

Een deel van het GRN PR-team
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INTERNATIONALE DOWNLOADS 5FISH: CHINA OP DE DERDE PLAATS

Maandelijks worden er gemiddeld 6.000 GRN 
opnamen gedownload en zijn er 100.000 
bezoekers die de internationale website van 
Global Recordings Network raadplegen.
Deze gegevens hebben ons erg bemoedigd, 
want het resultaat van ons werk moeten we 
niet alleen afmeten aan de CD-‘verkoop’, maar 
steeds meer door de aantallen downloads per 
jaar. De mogelijkheid van het downloaden ver-
mindert het aantal bestellingen van CD’s. Voor 
de muziekindustrie is het illegaal downloaden 
van opnamen een probleem, maar voor ons 
maakt het geen verschil hoe de opnamen bij de 
luisteraar komen. GRN is dan ook geen com-
merciële organisatie, maar heeft als doel het 
Evangelie bekend te maken aan zoveel mogelijk 
mensen in hun eigen moedertaal.

En naast de algemene website is er nog de mo-
biele website van 5fish die steeds populairder 
wordt. Hiermee kan men met een smartphone  
de GRN opnamen selecteren, beluisteren, 
downloaden en delen met anderen. Wist u dat 
Nederland op de tweede plaats staat als het gaat 
om het gebruik van 5fish voor het downloaden 
van opnamen? Op de eerste plaats staan de VS, 
en op de derde plaats staat China! 

Deze gegevens stemmen ons tot dankbaarheid 
en we mogen hopen dat steeds meer mensen de 
weg vinden tot GRN om opnamen te downloa-
den in hun eigen taal of in de taal van anderen 
waar men contact mee heeft. 

>> vervolg van Mijlpaal, pagina 1

Beide organisaties geven met hun kontak-
ten dus een meerwaarde aan onze GRN-
producten. Via deze kanalen hebben we 
toegang tot een bredere doelgroep. Zo zijn bij 
de ZBB in de eerste twee maanden circa 100 
CD’s afgenomen. Veelal door mensen die ons 
niet kenden. Positieve ontwikkelingen dus en 
we hopen dat die trend zich voortzet. 

De reorganisatie hield helaas ook een 
inkrimping van het team in, terwijl we u van 
dezelfde adequate service willen blijven 
voorzien. Dus als u informatie wenst over de 

Saber of over opnames in welke taal dan ook, 
we staan vanuit Harderwijk eveneens volledig 
tot uw beschikking. Alles met het doel om 
zoveel mogelijk mensen met het Evangelie 
bekend te maken, de Nederlands sprekenden, 
en al die anderen in de ruim 6.000 talen die 
GRN internationaal ter beschikking heeft.

Blijft u alstublieft achter ons staan, ook in ge-
bed. Dank dat u dat de afgelopen 5 jaar hebt 
willen doen. Daarbij wensen we u allen Gods 
zegen voor 2013 toe.

Namens het team, 
Roeli Elbers, Directeur 

DOWNLOADEN NEDERLANDSE OPNAMES

Als u ons al wat langer volgt zult u ongetwijfeld gemerkt hebben dat 
onze opnames niet alleen verkrijgbaar zijn op CD’s, maar ook te down-
loaden zijn. En nog wel helemaal gratis!

Daar is echter een uitzondering op n.l. de Nederlandse opnames 
“Ongelooflijk” en “Lekker Gezellig”. Hierover moeten we  BUMA/
STEMRA rechten afdragen en daarom zijn ze niet gratis te downloaden.

Mocht u de opnames toch digitaal willen hebben dan zijn ze sinds kort 
tegen betaling te downloaden via: 

www.audiobits.nl/nl/albums/diverse-artiesten-lekker-gezellig
en 
www.audiobits.nl/nl/albums/gospel-recordings-nederland-ongelooflijk

Mocht u meer informatie over ons willen hebben, 
bezoek dan onze vernieuwde website: www.gospelrecordings.nl 

of volg ons via Twitter: @GospelRecNL 
en Facebook: https://www.facebook.com/gospelrecordingsnederland
Maar kijk vooral ook eens op www.zakbijbelbond.nl en www.gave.nl 

Noteert u ons nieuwe adres: Marie Curiestraat 37, 3846 BW Harderwijk.



BELGIË UPDATE

In het afgelopen jaar mochten we weer 
present zijn op de beide ontmoetingsdagen 
van de evangelische en Pinkstergemeenten in 
Vlaanderen. Verder hebben we displays mogen 
plaatsen in de christelijke boekhandels van het 
Goede Boek met een selectie aan buitenlandse 
opnamen. Deze kunnen tegen een vrije gift 
worden meegenomen voor evangelisatie onder 
buitenlanders. 
Dit werk zal nog verder worden uitgebreid met 
het plaatsen van enkele CD-koffers in indivi-
duele gemeenten. Op die manier hopen we dat 
er meer gebruik gemaakt zal worden van de op-
namen. Ook zijn we afgelopen jaar in contact 
gekomen met David van der Steen die zich als 
vrijwilliger wil inzetten voor het werk van GRN 
in Vlaanderen. Zij stellen zich voor:

“Wij zijn David en Neeltje van der Steen, wij 
wonen sinds 2003 in Oostende (België) en heb-
ben twee studerende dochters: Hester en Lydia. 

Wij zijn voorgangersechtpaar in de plaatselijke 
evangelische gemeente, daarnaast zitten wij 
samen in een werkgroep waarmee wij het 
bijbelstudiemateriaal van de in 1986 overleden 
bijbelleraar Sidney Wilson opnieuw uitgeven en 
ben ik (David), om een stukje in ons onderhoud 
te voorzien, godsdienstleraar op een school 
voor buitengewoon onderwijs. Tevens zijn wij 
tijdens diverse conferenties en studiedagen 
verantwoordelijk voor de CD-opnamen van 
de toespraken en verspreiding ervan direct na 
afloop van iedere samenkomst.

Wij maken zelf weleens gebruik van het mate-
riaal van Gospel Recordings voor ons werk in 
België en raakten zodoende enige tijd geleden 
in gesprek met enkele medewerkers. Vanwege 
ons gemeentewerk in België en ons opname-
werk tijdens studiedagen en conferenties was de 
link snel gelegd. We hebben samen afgespro-
ken dat we zullen proberen een steentje bij te 

dragen om het werk in België te helpen groeien. 
Het zit kennelijk een beetje in het bloed, want 
mijn (David) vader, Hans van der Steen, oprich-
ter van Trans World Radio-Nederland, had in 
het verleden al een bestuursfunctie bij Gospel 
Recordings. We willen proberen tijdens studie-
dagen en conferenties in België mee te helpen 
op de stands en (bij voorkeur ook ter plaatse), 
CD’s te dupliceren. We hopen zo dat dit belang-
rijke werk ook in België meer bekendheid krijgt 
en voor veel mensen tot zegen mag zijn.”

SURINAME / BRITS GUYANA
 
Van tijd tot tijd las u de laatste jaren over de 
ontwikkelingen bij de eerste GRN-basis die 
we vanuit het Nederlandse centre konden 
starten, en wel uit Suriname. In het buitenland 
wordt Suriname vaak nog als het voormalige 

Nederlandse Guyana aangeduid, liggend 
tussen Frans Guyana en het voormalige Brits 
Guyana. Alle drie deze landen grenzen aan 
het Braziliaanse Amazonegebied. En alle drie 
hebben hier en daar dezelfde inheemse stam-
men met hun eigen talen. Dit ondanks dat alle 
drie de landen hun eigen hoofdvoertaal uit de 
koloniale tijd hebben aangehouden. 
Recentelijk heeft Harny Jabini, de coördinator 
voor Gospel Network Suriname, Brits Guyana 
bezocht en er in de hoofdstad Georgetown 
een presentatie over het GRN-werk aan een 
groep voorgangers kunnen geven. Er blijken 

9 inheemse talen te zijn die in beide landen 
gesproken worden en zo zou men elkaar kun-
nen helpen in de verspreiding van CD’s in die 
talen. Kort geleden is er zelfs een nieuwe stam 
in het Amazonewoud gevonden, waarmee de 
Guyanese christenen zelfs contact hebben. 
Mogelijkheden dus ook voor nieuwe opnames 
waarmee die mensen met het Evangelie bereikt 
kunnen worden. Suriname en Guyana plannen 
nu een samenwerking op dit gebied, waarvoor 
ook gebed gevraagd wordt.
Het zou mooi zijn als ook in Brits Guyana een 
GRN-tak zou ontstaan.

MIJNTAAL.NET

Op de website www.mijntaal.net kan men 
luisteren naar opnamen in diverse talen. Deze 
website is het resultaat van een nauwe samen-
werking tussen Trans Word Radio (TWR), St. 
Gave, Evangelie & Moslims en GRN. We hopen 
daarmee asielzoekers en andere buitenlanders 
met het Evangelie te bereiken. De opnamen zijn 

zowel van TWR als GRN afkomstig. Deze web-
site zal binnenkort worden uitgebreid met de 
volgende talen: Frans, Russisch, Pools, Spaans, 
Servisch en Thai.

U kunt bij GRN of TWR evt. visitekaartjes 
aanvragen met daarop de website met de talen 
en ook lokale telefoonnummers waar men tegen 
lokaal tarief naar een bemoedigende boodschap 
kan luisteren. Ook zijn er mensen beschikbaar 
voor nazorg. 

Het gezin Van der Steen

http://www.mijntaal.net
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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

Voor meer internationaal nieuws zie onze

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 administratie. 
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 site 
kunt u ook online doneren.

HET GRN-TEAM BESTAAT UIT:
Roeli Elbers, Jaap en Marion Westerink, Geert 
Hoekstra, Ad Doornenbal, Carlos Villamil en 
meerdere vrijwilligers. 

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

LEVEN IN ONZEKERE TIJDEN

We voegen ons bij drie weduwen in de omgeving van de Dode Zee op de 80 
km lange weg die van Moab naar Bethlehem gaat. Ze zijn met elkaar in gesprek 
over de toekomst. De laatste paar jaar zijn zwaar voor hen geweest. Naomi had 
haar man verloren met haar beide zonen. Ruth en Orpa hun beide mannen. De 
toekomst voor deze kinderloze weduwen zag er niet erg rooskleurig uit. Ze wa-
ren het met elkaar eens dat het nu de tijd was om iets nieuws te beginnen, om 
iets te gaan doen of ergens heen te gaan. Heeft u zich ooit zo gevoeld? Binnen 
GRN komen we soms ook situaties tegen die om verandering vragen. Misschien 
herkent u zich in het dilemma waar deze vrouwen voor staan omdat u ook iets 
soortgelijks doormaakt!

Naomi – terugkeer naar de juiste plaats
Naomi had het advies van haar man opgevolgd en had besloten om van 
Bethlehem naar Moab te gaan om daar te gaan wonen. Dit besluit was niet zon-
der risico, maar het leek de beste oplossing: in Moab was er werk en voedsel. 
Ze waren niet de enigen die het door hongersnood getroffen Juda verlieten om 
op zoek te gaan naar een beter leven. Maar nu, tien jaar later, leek het besluit 
om het leven in het door God gegeven land te verruilen voor de mogelijkheid 
van materiële voorspoed in een heidens land niet erg wijs. Naomi besloot dat 
het genoeg was, het was tijd om terug te keren naar huis, naar de plaats waar zij 
werkelijk thuis hoorde. “Dus trok zij met haar beide schoondochters weg uit de 
plaats, waar zij vertoefd had, … om naar het land van Juda terug te keren” (Ruth 
1:7). Heeft u ooit uw partner verlaten … uw huis? Bent u op de vlucht voor een 
moeilijke situatie op het werk of in de gemeente? Is het tijd om evenals Naomi 
voorbereidingen te treffen om terug te keren?

Orpa – terugkeer naar de verkeerde plaats
Gedurende enkele jaren had Orpa iets ervaren van de God van Israël door het 
leven en het getuigenis van haar man en dat van Naomi. Ze had een diepe 
liefde voor Naomi ontwikkeld. In een emotioneel geladen moment beloofde 
ze evenals Ruth: “Wij keren zeker met u terug naar uw volk” (Ruth 1:10). Maar 
de God van haar man, de God van Naomi, bleef hún God en niet die van haar. 
Uiteindelijk volgen we allemaal ons hart. Zo ook Orpa. Na een emotioneel af-
scheid, ging Orpa op weg naar “haar volk en haar goden” (Ruth 1:15). Wie zijn 
de mensen waar u bij hoort? Is uw hart oprecht gericht op God? 

Ruth – trouw aan God en een nieuwe toekomst
Evenals Orpa was haar kennis van de God van Israël beperkt. Maar in tegenstel-
ling tot Orpa had zij ervoor gekozen om de God van Israël te omarmen, om 
Hem te volgen en te vertrouwen, en om haar toekomst  te zoeken onder Zijn 
mensen. Haar antwoord aan Naomi maakt dit overduidelijk: “Dring er bij mij 
niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar 
gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernach-
ten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God” (Ruth 1:16). Ruth wist weinig 
van Israël en haar God, maar genoeg om Hem te vertrouwen en een stap in 
geloof te maken. Misschien heeft u God aangenomen om vergeving van zonden 
te ontvangen en het eeuwige leven. Kunt u Hem ook vertrouwen voor de dag 
van morgen? Voelt u zich als Ruth ook geroepen om een stap voorwaarts in het 
geloof te maken?

Het dienen van de Heer met GRN of elders, betekent dat u soms besluiten moet 
nemen zonder dat u de uitkomst daarvan kunt overzien, maar in vertrouwen 
op Hem en onderweg met Hem! Ruth en Naomi hadden nooit kunnen weten 
welke verrassing de Heer voor hen in petto zou hebben. We weten niet hoe 
de toekomst er voor Orpa uit heeft gezien. Misschien heeft zij een andere man 
gevonden. Dat weten we niet. We horen verder niets meer over haar. Wel lezen 
we van de zegeningen van Ruth’s keuze. Hoe is de uwe voor 2013?

http://www.groenewoldmedia.nl

