
 

 

12 december 2014 

 

 

Het einde van het jaar komt snel naderbij. Het waren 12 bemoedigende en uitdagende maanden vol dankbaarheid. 

In deze editie van 'Sounds of Life' kijken we terug op een aantal hoogtepunten van 2014 die ons gedurende het jaar reden 

tot vreugde hebben gegeven. Verheugt u zich met ons als u leest welke dingen God door middel van GRN in 2014 heeft 

gedaan. 

   

 

  

  

 

2014 HIGHLIGHTS 

 GRN internationaal produceerde ongeveer 350 nieuwe opnames dit jaar.  We hopen dat deze opnames door de 

Heilige Geest gebruikt worden om levens van mensen te veranderen als ze ernaar luisteren en kijken. 

 We mochten dit jaar weer duizenden uren aan opnames verspreiden. Internet is de distributiebron met het hoogste 

volume (globalrecordings.net en 5fish.mobi) geworden, maar harde media blijft significant (CD, DVD, SD en micro 

SD-kaarten, USB-sticks, Sabers en andere mp3-spelers). 

 De mobiele website 5fish.mobi wordt steeds bekender. Het stelt mensen in staat om direct onze opnames te 

downloaden op hun mobiele telefoons. Hiervan is de app te downloaden in zowel de Apple- als Google Play store. 

 Mensen die gebruik maken van onze opnames hebben ons verteld dat ze deze als een enorme zegen voor hun 

bediening ervaren. Deze feedback is een enorme stimulans voor ons. 

 We zijn dankbaar voor alle financiële support, collectes, donateurs en alle andere wijzen van medeleven 

gedurende 2014. Het stelde ons in staat om afgelopen jaar, dat zeer onstabiel en onzeker begon, toch door te 

gaan met onze bediening. Dank de Heer! 

 

 

 

http://5fish.mobi/regions
http://www.cdkenjemij.nl/


 Ook zijn we dankbaar voor een aantal nieuwe bestuursleden die verantwoordelijkheid genomen hebben voor 

continuering van het werk. 

 Wij zijn geraakt voor de vele gebeden van u voor ons werk bij GRN. Of u nu geeft, bidt of anderszins meehelpt, het 

vervult ons met dankbaarheid. 

 God is GOED. Hij heeft Zichzelf aan ons geopenbaard. Hij heeft ons gered en ons 'geadopteerd' in Zijn familie. Hij 

heeft ons het voorrecht gegeven om zijn medewerkers te zijn. In de hemel zullen vele Heiligen zijn uit elke stam, 

taal, volk en natie - wij verblijden ons erover dat God ons roept en in staat stelt om dat mede tot bloei te brengen. 

 

  

  

                                                        Brenda, Yvonne en Theo met de GRN stand in Veenendaal 

 

 Afgelopen jaar stonden we met onze stands bij verschillende conferenties, evenementen en bijeenkomsten ter 

promotie van het werk, het Evangelie en ter aanmoediging om het materiaal te verspreiden. Een aantal 

voorbeelden: 

- De mannendagen in Wezep 

- Regio dag stichting GAVE op Urk 

- Mannenweekenden Lunteren in januari en februari 

- Een tour van Martin Brand met zijn koor Mission die nog een deel van het  jaar doorging 

- Betuwse vrouwendag in Zetten 

- Man-vrouw dag in Wezep 

- Mannendag in Delft 

- De TFC-dag van de EZA 

- Conferenties van de Vergadering van Gelovigen 

- Het Vecht Gospel Festival 

- New Wine conferentie 

- Markten op evangelische campings zoals ’t Beloofde Land, De Betteld en de Sikkenberg 

- Music and Meeting in Tweede Exloërmond 

- De Opwekkingsconferentie tijdens Pinksteren op Walibi 

- OM familiedag in Ambt Delden 

- Dag van Eenheid in Almere 

- 2 grote concerten van het Oslo Gospel Choir 

- Dag van Hoop bij De Hoop in Dordrecht 

- Festival 316 op de grens van Friesland, Groningen en Drenthe 

- Het najaarsfestival van het Leger des Heils 

- Benefietconcert met div artiesten ten bate van vervolgde Christenen Irak en Syrië 

- Zendingszondag baptistengemeente Veenendaal 

 

 

http://www.cdkenjemij.nl/


 Veel nieuwe kontakten werden ook weer opgedaan tijdens de diverse zomer evenementen op Christelijke 

campings zoals De Betteld, het Beloofde Land en de Sikkenberg.  

 In januari hebben we met ca. 17 vrijwilligers een ontspannen samenzijn gehad, zodat iedereen elkaar beter kon 

leren kennen. Het zijn vrijwilligers die zowel op kantoor als bij standwerk helpen. Grote dank voor alle vrijwilligers 

die hun tijd voor het werk van GRN vrijmaken. 

 Ook waren er weer diverse radio-interviews en een TV-interview waar het werk van GRN onder de aandacht 

gebracht mocht worden. Denk hierbij b.v. aan GrootNieuwsRadio, Family7, regionale omroep (tv en radio) in 

Hengelo (OV), Lokale omroep Elburg, Lokale omroep Oldebroek etc.  

 Dit jaar zijn we doorgegaan om visitekaartjes uit te delen met daarop de QR-code die verwijst naar een mobiele 

smartphone- en talbetsite waarop een ieder kan luisteren naar christelijke boodschappen in zijn of haar eigen taal: 

http://5fish.mobi . Op de nieuwe kaartjes komt in de toekomst de app te staan, zodat mensen weten dat ze die 

kunnen downloaden en waarvoor die dient.  

 Ook is de samenwerking met TWR Nederland en St. Gave over MijnTaal.net gecontinueerd. Een initiatief en 

website die het mogelijk maakt om via de telefoon het ‘goede nieuws’ te kunnen beluisteren in de eigen taal. 

 En er is natuurlijk onze nieuwe Nederlandstalige evangelisatie-cd 'Ken je mij?', waarover wij in de vorige 

nieuwsbrief uitgebreid mochten delen. Wilt u meer weten: www.cdkenjemij.nl 

  

  

  

  

  

Wilt u alstublieft blijven bidden voor het werk van GRN. Samen bidden we dat nog vele mensen gered mogen worden door 

het horen van Gods goede nieuws in hun eigen taal. De tijd dringt!! Helpt u mee. 
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Namens het gehele team en bestuur van GRN wensen wij u heel fijne Kerstdagen toe en een gezegend 2015! 

     

GOSPEL RECORDINGS NEDERLAND 

Marie Curiestraat 37 

3846 BW Harderwijk 

 

Telefoon: +31 (0) 341 - 769092 

 

Email: info@gospelrecordings.nl 

Website: www.gospelrecordings.nl 

 

IBAN/rekeningnummer NL12 RABO 0141 5334 12 

Incassant-ID: NL09ZZZ412032980000 

KvK 41203298 
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