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Jaarrekening 2016 Stichting Gospel Music Festival (GMF) 
 

KVK nummer:  62 42 87 56 

RSIN:   8548.14.255 

Adres:    Zuiderzeepad 3, 3871DA Harderwijk 

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 2016 

 
Gospel Music Festival heeft in 2016 grote impact gemaakt in Azië en Europa. In maart en april is er een groot 

aantal campagnes geweest in Myanmar. Onder andere in Myitkyina, Taunggyi en Puta-O. Vele duizenden 

mensen hebben het evangelie gehoord en aangenomen. Taunggyi en Puta-O waren nog nooit eerder bezocht 

door GMF. In Puta-O was nooit eerder een openlucht evangelisatiecampagne van deze omvang geweest. Vele 

tientallen leiders hebben openlijk op het platform vergeving gevraagd aan elkaar en de bezoekers voor de strijd 

tussen de verschillende denominaties. Er is een grote doorbraak gekomen in eenheid. De vervulling van vooral 

de kinderen en tieners met het vuur van de Heilige Geest was indrukwekkend. Lokale kerkjes hebben naderhand 

grote toename gezien in bezoekers en hebben, als dit er nog niet was, aanbiddingsmuziek georganiseerd. In 

augustus brachten 3 voorgangers uit Puta-O verslag uit tijdens de leiders samenkomst van GMF in Indonesië. De 

stad had toen 4 maanden geen brommer ongelukken meegemaakt terwijl dit vanwege dronkenschap bij de jeugd 

dagelijks voorkwam. Het heeft verandering gebracht in de stad.  

GMF heeft in Frankrijk meerdere campagnes mogen doen waar ook veel Katholieken bij waren. Zowel in het 

noorden als in het zuiden zijn verschillende steden bezocht. GMF heeft door de grote vraag vanuit Frankrijk naar 

GMF, besloten om een verkenning te doen voor een grote GMF campagne in Zuid-Frankrijk in 2018. Veel 

protestantse maar ook katholieke christenen verlangen naar eenheid en een vervulling met de Heilige Geest. 

In augustus was de jaarlijkse Gospel Music Festival leaders summit. Deze bijeenkomst in Surabaya Indonesië 

was in een sober gebedsoord van de Mawar Sharon kerk op een uur rijden van Surabaya. Meer dan 100 leiders 

uit, Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Thailand, Indonesië, Nederland en China kwamen bij elkaar om God te 

zoeken, te bidden, lof prijzen en onderwijs te ontvangen van Philip Mantofa, zijn team en Mattheus van der Steen. 

Ook om strategie te bespreken voor de verschillende landen. Er zijn plannen om verder te gaan in Laos, Vietnam 

en Thailand.  

Gospel Music Festival heeft veel contact gehad met partners via de nieuwsbrief en er zijn meer dan 33.000 e-

mails  verzonden met updates over evenementen, reizen en overige activiteiten van GMF. Ook is er een 

succesvolle persoonlijke brief verzonden naar de partners waarbij fondsen zijn geworven voor campagnes. GMF 

heeft ook in 2016 wederom meegeholpen met het organiseren van Mission Possible. Dit evenement is in oktober 

2016 geweest en is de visie van GMF overgedragen.  

GMF heeft in november in het door burgeroorlog verscheurde Ukraine bijgedragen aan een jeugdconferentie in 

Charkov. Vele honderden jonge mensen hebben onderwijs, gebed en genezing ontvangen.  

Het aantal partners is in 2016 gedaald van 851 naar 735. De afname in 2015  en begin 2016 is iets afgeremd 

door persoonlijke benadering van partners en meer aandacht tijdens evenementen voor de visie en missie van 

GMF. De afname is te verklaren doordat er in Nederland in 2016 weinig GMF evenementen zijn geweest waar 

een duidelijke oproep tot partnerschap is geweest. De keuze om in 2017 meerdere GMF Holy Spirit Nights te 

organiseren in Nederland moet een kentering in de afname teweegbrengen. Hiervoor is in 2016 ook een 

reservering gemaakt in het budget.  

Het bereik op Social Media van GMF en 

Mattheus van der Steen is 4,3 miljoen views in 

2016. Vele miljoenen mensen hebben foto’s en 

video’s van onder andere GMF evenementen 

bekeken. Het grootste bereik was de campagne 

in april in Myanmar. Een campagne video heeft 

meer dan 150.000 mensen bereikt in 1 dag. 

Partners, hartelijk dank voor jullie steun in 2016. 

Met vriendelijke groet en Gods zegen, 

Jan-Paul Arlar, Operationeel Directeur 

Mattheus van der Steen, Oprichter en Internationaal Directeur 
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Resultatenrekening Stichting Gospel Music Festival 2016 
 

De financiële verantwoording is over de periode van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016. 
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Balans Stichting Gospel Music Festival per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 
 

 

 


