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Doelstelling van Stichting Gospel Music Festival
Wij hebben het verlangen en de doelstelling om het evangelie van Jezus Christus door middel van
evangelisatiecampagnes te verkondigen, zonder winstoogmerk. Zodat de onbereikte bevolkingsgroepen
worden bereikt met de boodschap van Jezus Christus. Dat diegene die nog niet gedoopt zijn in de Heilige
Geest zullen worden gedoopt en dat de ontmoedigde worden bemoedigd. Onze visie is om via onze
campagnes mensen te trainen en ondersteunen in de landen die het meest gesloten zijn voor het evangelie van
Jezus Christus. Ook trainen en ondersteunen wij diegene die verbonden zijn met de lokale kerken en
organisaties in die landen. Wij trainen en ondersteunen ook voorgangers, gebedsteams en andere
bedieningsleiders. Daarnaast organiseren wij jaarlijkse Gospel Music Festival campagnes om wereldwijd
steden te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Wij doen dit doormiddel van de werken van de
Heilige Geest, het aanmoedigen van interkerkelijke samenwerking en eenheid, gebed en prediking.
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Activiteitenverslag 2018

Stichting Gospel Music Festival heeft de in
2017 ingezette transitie om meer initiatieven
op Nederland en Europa te richten duidelijk
vorm gegeven. Omdat Gospel Music Festival
actief betrokken is geweest bij conferenties
en het blijven organiseren van Holy Spirit
Nights.
GMF heeft 8 Holy Spint Nights
georganiseerd door het hele jaar 2018 heen,
waarbij duizenden bezoekers zijn
geregistreerd. Gemiddeld komen er 500
bezoekers per GMF Holy Spirit Night /
Harvest Night.
Daarnaast heeft GMF actief meegewerkt in conferenties die georganiseerd zijn in Nijkerk. In maart 2018 was
dat de Global Awakening conferentie. In mei de Presence Conferentie. In augustus de Power and Love
conferentie en in Oktober de Mission Possible conferentie. Deze conferenties zijn momenten waarin er nieuwe
partners bij gekomen zijn en waarin mensen via de GMF stand kennis hebben gemaakt met het werk van
Gospel Music Festival. Hoogtepunt voor de betrokkenheid bij de conferenties was de Misison Possible
conferentie in oktober. Tijdens die conferentie zijn er 250 Birmezen uit de hele wereld van Japan tot Engeland
aanwezig geweest. Deze groep heeft met elkaar eigen ontmoetingen en gezamenlijke diensten gehad wat
door de deelnemers als enorm bemoedigd is ervaren. De motivatie hierachter was dat Gospel Music Festival
zoveel zegen heeft verspreid in Myanmar dat nu de Birmezen op deze manier een zegen terug wilden geven
bezoekers.
naar Gospel Music Festival.
In september is er een GMF reis geweest naar Bergerac in Frankrijk. Deze reis had als doel de kerk in Bergerac
te bemoedigen
door
het houden
van Holy
Spirit Nights. In een bus is het GMF koor afgereisd en in
opzeggingen
per
maand.
Het huidige
aantal
samenwerking
uit Bergerac zijn er geweldige avonden geweest waarin de honderden
partners is 790.met
De veel
Holy kerken
Spint Nights
aanwezigen
het evangelie
hoorden.
We hebben de kracht van God mogen ervaren door mensen die Jezus
hebben niet genoeg
opgebracht
in collectes
hebben
leren
kennen
en
een
keuze
voor
om alle kosten te dekken. Het Holy Spirit Hem hebben gemaakt.
Night
concepthebben
wordt daarom
in 2018
In
November
we afscheid
genomen van operationeel directeur Jan-Paul Arlar. Jan-Paul heeft na 3 jaar
aangepast.
werkzaam te zijn geweest voor GMF en Mission Possible in goed overleg gekozen voor een eigen
onderneming. Jan-Paul blijft privé betrokken bij het werk en kijkt terug op prachtige jaren waarin Gods
Koninkrijk gebouwd is.
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Ook hebben we in december een succesvolle GMF partneravond georganiseerd in Nijkerk in. De visie, missie
en strategie van GMF wordt breed omarmt en er is veel steun voor de gekozen richting om meer op Nederland
en Europa te focussen.
We kijken dankbaar terug op een jaar waarin we als Gospel Music Festival het evangelie naar duizenden
hebben mogen uitdelen. Daarnaast zijn we enorm dankbaar voor alle trouwe partners, zonder wiens steun en
support het werk van Gospel Music Festival onmogelijk zou zijn om te doen.
Partners, hartelijk dank voor jullie steun in 2018.
Met vriendelijke groet en Gods zegen,
Mattheus van der Steen, Oprichter en Internationaal Directeur

Resultatenrekening Stichting Gospel Music Festival 2018
De financiële verantwoording is over de periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2018.
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Balans Stichting Gospel Music Festival per 31 december 2018 (na
resultaatbestemming)
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