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GRN IN EUROPA

In de politiek gaat het niet alleen over 
Nederland, maar heel vaak ook over 
Europa. Waarom zullen we u dan niet in-
formeren over een GRN in Europa? Zelfs als 
we (nog) geen vestiging in b.v. Griekenland 
of Cyprus hebben… Ons Europese kan-
toor is echter niet in Brussel gevestigd, 
vroeger was dat in het Duitse dorpje 
Halver. Dat is echter jaren geleden. Dat 
Global Recordings Network, waar Gospel 
Recordings Nederland deel vanuit maakt, 
wereldwijd wel ruim 35 centra heeft, weet 
u misschien al wel via onze internationale 
website. 

Echter minder bekend is men met de 4 
Europese centra, nl. in Engeland, Duitsland, 
Zwitserland en Nederland. Van hieruit zijn 
ook weer agentschappen, andere vestigin-
gen, ontstaan zoals dat voor Nederland in 
Vlaanderen en Spanje het geval is. Maar 
ook in Suriname en Alaska en nog een 
distributiepunt in Noorwegen. Deze agent-
schappen worden nog door ons gecoacht.

 

Daarom leest u hier ook regelmatig over in 
onze nieuwsbrieven. Het Frans-Zwitserse 
center heeft niet alleen een groot en actief 
agentschap in Frankrijk onder haar ‘beheer’, 
maar ook in andere Franssprekende gebie-
den, zoals in Wallonië, Haiti, Quebec (en 
tot voorheen ook de vele Franssprekende 
Afrikaanse landen). GRN Duitsland heeft 
een agentschap in Oostenrijk, terwijl GRN 
Engeland een distributiepunt in Kosovo 
heeft. 

Elk center opereert zelfstandig, echter mede 
door de landsaard en de samenstelling van 
het team,  totaal verschillend. Waarbij de 
één meer de nadruk legt op naamsbekend-
heid en in combinatie daarmee actieve 
distributie, terwijl de ander meer op nieuwe 
opnames gefocust is. Met z’n allen echter 
met hetzelfde doel voor ogen dat mensen 
via onze audio-materialen over de redden-
de liefde van de Here Jezus zullen horen. 
Uit welke stam, volk en natie dan ook!

Eén maal per jaar komen de directeuren 
van de vier centra bij elkaar. Dan wordt er 
tijd genomen om samen te bidden, maar 
wordt er vooral ook gekeken naar wat er 
samen verwezenlijkt kan worden, zoals ook 
een nauwer samenwerkingsverband tussen 
de Engelse en Nederlandse recordists als 
er nieuwe opnamen in Europa gemaakt 
worden. Zo heeft de Engelse directeur als 
recordist wel 170 opnames op zijn naam 
staan, wereldwijd dus. 

Geïnteresseerd in meer nieuws over GRN 
in Europa of wereldwijd? Bezoekt u dan 
onze internationale website www.globalre-
cordings.net. De volgende keer informeren 
we u graag over het z.g. Europese Script 
Committee. 

Ons motto: 
TELLING THE STORY OF JESUS 
IN EVERY LANGUAGE !



VAN HET ALASKAANSE AGENTSCHAP

De lang verwachte zomer staat voor de deur, 
maar toch nog een impressie van de CD-
distributie in het koude Alaska van afgelopen 
februari/maart tijdens de evenementen waar 
Eskimo’s en Indianen uit het hele land naartoe 
kwamen. Hét evenement van de winter is daar 
de sledehonden-race Iditarod, maar het is ook 
een jaarlijks weerzien van familie en vrienden 
die in het uitgestrekte land wonen. En, zoals 
eerder gepubliceerd, de christenen ontmoeten 
elkaar ook bij de jaarlijkse zogeheten ‘Native 
Musical’ met zanggroepen van de verschillende 
stammen, in allerlei inheemse talen.

We waren heel blij daar eindelijk ook een 
nieuw opgenomen Good News CD in de 
Inupiat Eskimotaal van het noordelijkste stadje 
Barrow uit te kunnen delen. Een primeur in het 
5-jarig bestaan van GRN-Alaska. 

Bovendien werd het Alaskaanse GRN team 
versterkt met twee nieuwe deelnemers. Broers 
die bij het opnemen van die taal hielpen. Na 
een training in Californië zullen zij ons ook ver-
der van dienst kunnen zijn. Voor het komende 
jaar staan nl.  contacten met 10 taalgroepen 
op het programma, waarvan we hopen bij de 
volgende Iditarod meer nieuwe CD’s te kunnen 
distribueren. 

Van deze CD’s worden ook DVD’s gemaakt, 
die in het Engels worden ondertiteld, zodat de 
taal door de jongere generatie aangeleerd kan 
worden en zowel oud als jong het Evangelie 
kunnen horen. 

Met dank aan de Heer voor deze nieuwe 
ontwikkelingen.

EVANGELISATIE-CD’S VOOR UW VAKANTIEBESTEMMING

Sledehonden in Alaska

VAKANTIE 2013: EVANGELISATIE-CD’S ZIJN ER IN ELKE TAAL!
Mocht u komende zomer een populaire cruise gaan maken, kijk dan eens 
met andere ogen naar de bemanning die u bedient. Het zijn vaak hardwer-
kende vaders die heel lang van huis zijn. Thuis is er geen baan te vinden, 
maar wel armoede. Een grote tegenstelling met de luxe van de passagiers op 
de cruiseschepen. Die zeelieden staan niet alleen bloot aan verleidingen, 
maar ook aan heimwee. En dit laatste probeert de Seaman’s Mission op te 
vangen door hen een thuis te bieden gedurende de paar uur die ze in een 
haven zijn, in Miami, in Alaska, maar ook in het Noorse Bergen.

Daar worden behalve Bijbels ook honderden CD’s uitgedeeld. GRN CD’s 
die soms ter plekke gekopieerd worden als er sprake is van een zeeman 
of zeevrouw uit een afgelegen taalgebied, waarvan we er geen honderden 
in voorraad hebben. Een idee om zo’n ober of kamermeisje aan boord in 
plaats van, of samen met een fooi , eens een CD in hun taal te geven? Een 
Filipijnse Tagalog, een Indonesische, een Engelse?
Dat kunt u ook elders op uw vakantieadres doen. Vandaar weer onze 
advertentie over de Vakantie CD-actie.

BESTEL ZE NU!!  BINNEN 2 WEKEN BIJ U THUIS BEZORGD!!



NIEUWE CD REBECCA STEENBERGEN
 
Onze ambassadrice Rebecca Steenbergen is 
niet meer weg te denken uit de Nederlandse
gospelmuziek. Ze geeft privé zangles, is coach 
bij twee Kids Crew koren en leent haar stem 
met regelmaat aan voice-overs voor onder 
andere bedrijfsfi lms en reclamespots. Eind 2010 
kwam haar eerste gospelalbum World unknown 
uit, een zeer divers album met verschillende
stijlen en zowel Nederlands- als Engelstalige 
nummers waarin ze kenbaar maakt dat God 
centraal staat in haar leven. Sindsdien is 

Rebecca te horen geweest op diverse locaties 
en festivals zoals Opwekking, New Wine, het 
Xnoizz Flevofestival, Nederland Zingt en het
tv-programma De Verandering van de EO. 

Nu, twee jaar later, komt Rebecca terug met 
het nieuwe gospelalbum This time around, vol 
mainstream popliedjes over het leven met God. 
Het album bevat wederom zowel Nederlands- 
als Engelstalige songs en is deels geschreven 
door Rebecca zelf. 

Als u het werk van Gospel Recordings 
Nederland wilt ondersteunen als donateur met 
een bijdrage per maand of kwartaal, mogen 
wij u dit album gratis toesturen! U hoeft alleen 
onderstaande bon af te knippen, in te vullen 
en naar ons te retourneren. En ontvangt u de 
nieuwsbrief digitaal, mail dan de gevraagde 
gegevens naar info@gospelrecordings.nl en wij 
verzorgen de rest.

VRIJWILLIGSTER CAROLA 

AAN HET WOORD

Sinds 2011 ben ik vrijwilliger geworden bij 
GRN. Het contact is ontstaan doordat Jaap 
Westerink en ik allebei in de gospelwereld 
zitten en van zingen houden. 
Hij vertelde mij over het werk van GRN en 
dat sprak mij erg aan. Mijn passie is om op 
allerlei manieren te bouwen aan Gods 
Koninkrijk.

Het leuke van dit mooie werk is dat je op 
heel veel verschillende plaatsen komt en 
mooie mensen ontmoet. Ik heb vaak hele 
bijzondere gesprekken en ben dan zo 
dankbaar dat ik mensen mag bemoedigen 
of even naar ze kan luisteren. 
Het samenwerken en op pad gaan met
 ‘de collega’s’ vind ik ook ontzettend leuk, 
we hebben altijd veel plezier!

Ik hoop dat het werk van GRN nog lang door 
mag gaan!

SOCIAL MEDIA

Bent u ook actief op Facebook en Twitter? 
Regelmatig verzenden we tweets 
(ons adres is @GospelRecNL) 
die ook op Facebook te lezen zijn. 

Het zou fi jn zijn als u ons wilt volgen op 
Twitter en Facebook en onze tweets wilt 
retweeten of de berichten op Facebook wilt 
delen. Zou u ons op deze manier willen 
promoten? 

U zou ons daar een grote dienst mee bewijzen: 
het leidt tot grotere naamsbekendheid van 
Gospel Recordings Nederland, u bent altijd 
op de hoogte van actuele activiteiten/
belevenissen en blijft bij met de nieuwtjes 
vanuit GRN. 

Uiteraard hopen we hierdoor meer van het 
Evangelie te kunnen en mogen verspreiden.

Alvast heel hartelijk dank voor uw 
medewerking!

   € . . . . . . . . . .  af te schrijven per   ❍ maand   ❍ kwartaal   ❍ anders, nl: . . . . . . . . . . . . . . . .

Ik machtig GRN om dit bedrag af te schrijven van IBAN/banknummer
                         

Als dank ontvang ik de nieuwe CD van Rebecca Steenbergen kado!

Naam/voorletters: ______________________________________________      Achternaam: ___________________________________________________________________________

Straat:  ________________________________________________________________________      Huisnummer:  _______________________________________________________________________

Postcode:  ________________________________________________________________      Woonplaats:  __________________________________________________________________________

Telefoon:  _________________________________________________________________      E-mail:  _______________________________________________________________________________________

Datum:  _____________________________________________________________________       Handtekening:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Gospel Recordings Nederland om door lopend incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een 
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Gospel Recordings Nederland. Als u het niet eens
bent met de afschrijving heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken. 
Wilt u deze machtiging defi nitief intrekken dan dient u dat Gospel Recordings Nederland schriftelijk mede te delen.

 Ja! ik ondersteun het werk van GRN en daarom machtig ik GRN om

. . . . . . . . . . . . . . . .

 ___________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________

Carola Dorgelo



GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND 

Marie Curiestraat 37
3846 BW Harderwijk
T +31 (341) 76 90 92
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 
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. 

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

SCHIPBREUK IN HET VOORUITZICHT

In Handelingen 27 lezen we  over de reis van Paulus naar Rome. We weten 
dat de Heer wilde dat Paulus naar Rome zou gaan. Hij had daar een taak 
voor hem weggelegd (Hand. 23:11). Paulus reisde echter niet als een vrij 
man; hij behoorde tot de gevangenen op het schip. Soms hebben we niet die 
vrijheid die we wel zouden willen. 

Tegen Paulus’ wil en persoonlijk inzicht “lichtten zij het anker en hielden 
zo dicht mogelijk langs de kust van Kreta” (vs. 13). Kort daarna sloeg er een 
stormwind neer van het eiland en dit hield enige dagen aan. De ervaren zee-
lui waren bang dat het mis zou gaan en begonnen zelfs de lading overboord 
te gooien. Schipbreuk leek onafwendbaar. Paulus werd, net als de anderen, 
nat en koud, had honger en zag het gevaar op hem afkomen. De Heer zag 
wat er gebeurde en kwam tussenbeide. Hij zond een engel met een bood-
schap: “Wees niet bevreesd, Paulus”, en herinnerde hem aan het doel van 
zijn reis naar Rome. Met dit in gedachten, schreef Jim Elliott in zijn dagboek: 
“Evenals uw leven in de hand van God is, zo zijn de dagen van uw leven. 
Bedenk dat je ‘onsterfelijk’ bent tot je taak op aarde is volbracht”. Hij werd 
door Auca Indianen gedood in Ecuador op 28-jarige leeftijd. Hij werd thuis 
geroepen. Zijn werk was volbracht.

Een vaste basis voor ons vertrouwen
Met hernieuwde moed sprak Paulus tot zijn medereisgenoten. In zijn korte 
toespraak staan drie overtuigingen die de basis vormden van zijn vertrouwen:
(a)  Eigendomsrecht: “de God, wie ik toebehoor” (v.23). Hij beschouwde zich-
zelf Gods eigendom. Als wij aan God toebehoren, dan geldt dat ook voor ons 
gezin, ons bezit, onze investeringen, onze bediening en onze toekomst. 
(b)  Doel: “God… die ik dien” (v.23). Hij was ervan overtuigt dat hij Gods 
plan vervulde in zijn leven. Hij werd niet gedreven door bevestiging door 
anderen of vermeende tekenen van succes. Het was zijn passie om zijn 
goede en genadige Meester te dienen. Wie of wat wilt u dienen? 
(c)  Vertrouwen: “dit vertrouwen heb ik op God” (v.25). Paulus had vertrou-
wen in God en in Zijn Woord. Heeft God in uw situatie gesproken? Zijn er 
beloften waar u op kunt leunen? 

Conclusie
Soms voert het schip van ons leven ons door rustige wateren, waar we 
mogen genieten van de koele bries en zonnige luchten. Maar ook zijn er 
momenten waarop we evenals Paulus, perioden van harde wind en hoge 
golven tegenkomen. God kalmeert niet altijd de storm, maar Hij geeft ons 
wat we nodig hebben om “moed te houden” (v.25), zelfs met het oog op een 
mogelijke schipbreuk. Deze drie apostolische overtuigingen mogen wij ook 
tot een deel van onszelf maken. 

Voorzitter Gospel Recordings Nederland
Philip Nunn
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Als dank ontvang ik de nieuwe CD 
van onze  ambassadrice Rebecca Steenbergen 
getiteld “THIS TIME AROUND”.

Gospel Recordings Nederland

Marie Curiestraat 37
3846 BW Harderwijk

van onze  ambassadrice Rebecca Steenbergen 

Gospel Recordings Nederland

Marie Curiestraat 37
3846 BW Harderwijk

Ik ondersteun het werk van GRN!
met een bijdrage vanaf € 1,= per maand. frankeren

als

briefkaart


