
 

21 mei 2014 

HET EVANGELIE: GOED NIEUWS VOOR ALLE MENSEN !! 

 

De temperaturen stijgen weer en voor velen dient de periode van vakantie zich misschien al aan. Of in ieder geval het 

nadenken hierover en de voorbereidingen. Hebt u er wel eens over nagedacht om tijdens uw vakantie 'het Goede Nieuws' 

uit te delen. En vindt u het Evangelie (Goed Nieuws) de moeite waard om door te geven? Gunt u het iedereen?? 

Opnames van Gospel Recordings zijn één van de vele mogelijkheden om in dit opzicht te overwegen. We maken graag cd's 

voor u klaar in welke taal dan ook! De landen waar u doorheen reist om op de plaats van bestemming te komen. Het land 

waar u vakantie houdt. Misschien kun je wel in 4 talen opnames meenemen. 

 

Uitdelen is een mogelijkheid, maar ook achterlaten op een bepaalde plaats is een optie. Sommigen hebben ons laten weten 

cd's neer te leggen in toiletruimtes van b.v. tankstations en hotels/restaurants. Een cd gooi je in de regel niet zo makkelijk 

weg en als je die vindt en je leest er ook iets op in je eigen taal ga je die waarschijnlijk beluisteren! Maar uit eigen ervaring 

weten we dat mensen graag iets krijgen! Ze zijn vaak heel verbaasd en nemen het graag aan. Zeker als het in de taal van 

hun 'hart' is. 

En vergeet vooral ook niet een aantal cd's in het Nederlands mee te nemen voor die gelegenheden wanneer u misschien 

een goed gesprek hebt met landgenoten. 

 

                         

 

 

VISITEKAARTJES OM UIT TE DELEN 

 

Naast het uitdelen van cd's in allerlei talen is 

het ook mogelijk om mensen op andere 

manieren het Evangelie te laten horen in hun 

eigen taal. Om dit bekend te maken hebben 

we visitekaartjes laten maken, met daarop een 

QR-code en de vermelding van de site waarop 

dit kan. Hebt u interesse om zulke 

visitekaartjes uit te delen laat ons dat dan 

weten. We sturen ze u graag toe. 



Bestellen gaat heel eenvoudig via onze website: http://www.gospelrecordings.nl/?q=bestelformulier 

En mocht u even met ons willen overleggen, bel ons gerust!! 
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