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Jaarrekening 2019 Stichting Gospel Music Festival (GMF)   
   

KVK nummer:      62 42 87 56   

RSIN:        8548.14.255   

Adres:        Staringlaan 1, 3852 LA  Ermelo  

Telefoonnummer:   0341 424 785   

E-mailadres:      info@gospelmusicfestival.nl   

   

   

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.   

   

   

Bestuurssamenstelling   
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke taken.   

 Bestuursvoorzitter:   Paul Daniel Renger   

 Penningmeester:    Stephanus Lucas van Deventer   

 Bestuurslid:      Jan Sjoerd Pasterkamp   

 Bestuurslid:      Jakob Jan Feddes   

 Secretaris:      Ed van Setten   
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Activiteitenverslag 2019  

Wereldwijd hebben we met uw steun het evangelie mogen brengen en hebben duizenden mensen hun 

leven aan Jezus gegeven. Ook in Europa!  

 

We zetten in een overzichtje op een rij wat God allemaal gedaan heeft. 

  

Bull 

We zullen niet snel meer vergeten dat ik mocht spreken in Bulll Zwitserland, waar meer dan 

800 jongeren naar voren kwamen om hun leven aan Jezus te geven. Nog eens honderden jongeren 

ontvingen voor het eerst de doop in de Heilige Geest. Geweldig! 

   

  

Siberië 

Een ander hoogtepunt was onze reis naar Siberie, waar meer dan 5000 Russen bij elkaar kwamen. 

Het werd een van de grootste campagnes ooit in Rusland gehouden. Zo veel honger naar opwekking, 

en stromen van mensen die hun leven onder tranen aan Jezus gaven. Ook werden duizenden mensen 

spontaan gedoopt in de Heilige Geest en getuigden velen dat Jezus hun ziekten en pijnen had 

genezen. 
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Frankrijk 

In Frankijk mochten we in een grote casino het evangelie brengen aan meer dan 900 Fransen. Veel 

katholieken waren daar aanwezig en ook daar kwamen veel mensen tot Jezus en zagen we de kracht 

van de Heilige Geest. 

 

   

 

Azië 

Afgelopen zomer zijn we naar Azië gegaan om daar onze GMF Myanmar teams te bemoedigen en te 

bekrachtigen en hebben we veel mooie mensen ontmoet. Er is bijzonder nieuws uitgekomen: we gaan 

de handen ineenslaan om Asia Shall Be Saved te starten. Meer details volgen snel. 

  

  

Noord-Korea 

Na een adempauze van bijna 1.5 jaar gaan de deuren voor Noord-Korea weer wagenwijd open en 

mogen we dankzij jullie partnerschap weer reizen maken naar en rond Noord-Korea en we geloven dat 

God grote plannen met dit land heeft. Vanwege veiligheidsredenen kunnen we geen details geven, we 

vragen u om te bidden en op de bres te staan voor het werk in Noord-Korea! 

  

Nederland 

In Nederland hebben we 10 Harvest Nights mogen organiseren kris kras door Nederland heen. We 

deden dit in samenwerking met lokale kerken. De vrucht is geweldig! Veel mensen mochten het 

evangelie horen op straat, dankzij de outreaches en de Harvest avonden. Ook de healing stations 

speelden hier een rol bij. Kostbare levens zijn voor eeuwig gered, voor de lokale kerk was het een 

enorme bemoediging en bekrachtiging dat we met de hele GMF-caravaan en band langskwamen. Er 

is voor honderden zieken mensen gebeden en velen getuigden van Gods genezende kracht. 

Daarnaast hebben we 250 mensen mogen trainen in Nederland om te doen wat Jezus deed hier op 

aarde. Deze maand worden de studenten uitgezonden naar hun omgeving! 
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GEA 

Als GMF maken we deel uit van Global Evangelism Alliance die wordt geleidt door Daniel Kolenda en 

Jean Luc Trachsel. Wat een enorme eer om deel uit te maken van een groep van 40 evangelisten. Dit 

keer kwamen we bij elkaar in Colombia en het waren zeer goede strategische dagen met het doel 

om 1 miljard mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. 

   

  

Awakening Europe Nederland 

Als GMF mogen we een belangrijke rol spelen rondom Awakening Europe Nederland en leiden we een 

kernteam waarin veel invloedrijke organisaties, netwerken en denominaties in zitten. Het is 

heel bijzonder om de eenheid te ervaren en samen te gaan voor een grote oogst in Nederland. Dus 

alvast vooruit blikkend op 2020! 

  

Rusland, Portugal en Spanje. 

We zien dat God momenteel grote deuren voor ons opent in Rusland, Portugal en Spanje om daar het 

evangelie te brengen aan duizenden mensen, uw steun maakt dit mogelijk!  

 

 Partners, hartelijk dank voor jullie steun in 2019.  

Met vriendelijke groet en Gods zegen,  Mattheus van der Steen, Oprichter en Internationaal Directeur  

  
  

 

 

 

 

 

 



    

Pagina 5 van 5   
   

Resultatenrekening Stichting Gospel Music Festival 2019   
 De financiële verantwoording is over de periode van 1 januari 2019 t/m 31 december 2019.   

 

  

       

Balans Stichting Gospel Music Festival per 31 december 2019 (na   
resultaatbestemming)   

  
* 2020 is een afwijkend jaar geworden door vele maatregelen van de overheid in het kader van de COVID-

19 situatie, daarom is het niet haalbaar om nu al een inschatting te maken voor het budget van 2020 of 

verder. De komende maanden zal de organisatie mee bewegen met de veranderingen vanuit de overheid. 


