
Terugkijkend op 2019 kunnen we constateren dat GlobalRize rijk gezegend 
is. We bidden dat ook in 2020 de groei doorzet! Er zijn nog zoveel kansen 
om meer mensen met het Evangelie te bereiken.

jaaroverzicht 2019

Voorwoord

• Het aantal cursisten verdubbelen

• Nieuwe cursussen aanbieden voor geloofsgroei en opleiding van voorgangers 
die geen toegang hebben tot andere trainingen

• Meer aandacht geven aan de ondersteuning van taalteams, zodat het grote  
bereik dat we halen in het Engels in steeds meer talen lukt

• Het team van GlobalRize internationaler maken, zodat mensen die contact  
opnemen vaker met iemand uit het eigen land in gesprek kunnen

• Met innovatieve software duidelijk maken waar ter wereld nog geen kerken zijn, 
en waar mogelijk zoekers met een kerk in contact brengen

DIT WILLEN WE GAAN DOEN

Spaanse taalteamleider, Arjan Vaders 

Het internationale karakter van GlobalRize 

Laatst werd het me weer zo duidelijk dat er een hemelse Regisseur nodig is in dit werk. 

God ziet alle mensenkinderen en vormt hun aller hart, zo schrijft psalm 33. Yonatan, 

een jongen van 18 jaar uit Colombia, uit het plaatsje Colegio Cundinamarca, volgt een 

Spaanse cursus op ons platform. Zijn mentor is pastor Moisés die uit Venezuela komt en in Chili 

woont en werkt. Moisés is trouwens bij het Spaanse werk betrokken geraakt door zijn landge-

noot Álvaro, die in Nederland woont. Yonatan komt tot geloof door de cursus en het mentoraat 

van Moisés. Hij zoekt een kerk. Moisés licht me in en ik zoek contact met een Nederlandse GZB-

zendingswerker in Colombia. Hij brengt me in contact met pastor Dionicio Guerrero uit Colombia, 

president van de Presbyteriaanse kerk. We whatsappen met elkaar. Hij zoekt contact met pastor 

Michael Angel uit de woonplaats van Yonatan. Hij belt ook zelf Yonatan, om voor een warme 

overdracht te zorgen. Yonatan geeft aan het bezoek aan de kerk te overwegen, maar is nog erg 

druk. Die avond ging ik slapen: Heer, het is Uw kerk en werk. Ik heb een week later nogmaals 

contact met pastor Dionicio en mag de hele GlobalRize strategie aan hem uitleggen. Hij belooft 

actief op zoek te gaan naar een team om in Colombia dit Spaanse werk te omarmen.

Het jaar 2019 was een mooi jaar voor 
GlobalRize. Er is hard gewerkt door een 
groot aantal mensen om wereldwijd het 
evangelie bekend te maken. We moch-
ten heel veel mensen over de hele we-

reld inspireren, bemoedigen en onderwijzen uit Gods woord. 

Het aantal (vrijwillige) medewerkers groeide van 220 naar 364 
en ze hebben handenvol werk! Over de hele linie is ons werk 
in het afgelopen jaar verdubbeld. We zagen een hele snelle 
groei bij She Rises maar ook bij een aantal andere pagina’s in 
diverse talen. We mochten ons werk uitbreiden naar het Swa-
hili, het Nepalees, het Roemeens, het Telugu en het Farsi. Vijf 
nieuwe talen met veel kansen. Een snelle groei zagen we ook 
bij het chatwerk. Zelfs zozeer dat we het geregeld niet bij kon-
den houden. In totaal zijn er chatgesprekken gevoerd met meer 
dan 134.000 mensen wereldwijd. Het aantal bijbelcursisten dat 
een persoonlijke mentor kreeg toegewezen steeg naar 31.000. 

In dit jaaroverzicht blikken we terug op alle ontwikkelingen 
rond internetzending in 2019. Ook geven we u inzage in de 
financiële ontwikkeling. Het was financieel gezien een span-
nend jaar. Uiteindelijk zorgde december er voor dat we het 
jaar 2019 toch nog goed konden afsluiten. Het is wel duide-
lijk dat ons werk veel sneller groeit dan onze inkomsten en  
uitgaven. Op zich is dat een positief punt. We werken heel  
kostenbewust en geven geen cent meer uit dan echt nodig. 
Tegelijkertijd groeien we zo hard dat het soms moeite kost om 
de stijgende kosten voor te blijven. Het is anderzijds ook prach-
tig om te zien dat de Heere vaak op het juiste moment voor-
ziet in al onze behoeften. Zowel in mensen als in financiën. 

Wij zijn bijzonder dankbaar voor het jaar 2019 en zien vol  
verwachting uit naar wat 2020 ons gaat brengen. Wij hopen op-
nieuw heel veel mensen tot zegen te zijn!
 
Bedankt voor uw steun en gebed in het afgelopen jaar!
 
Frans de Lange
Operationeel directeur GlobalRize
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2019  2018 2017 2016 

BATEN     

Giften algemeen  € 355.503    € 228.093   € 158.919  € 38.291 

Giften met een specifieke bestemming  € 60.005    € 109.194   € 43.232  € 71.752  

Vergoeding voor levering van diensten  € 9.490    € 18.862   € 2.600  € -  

  € 424.998    € 356.149   € 204.751   € 110.043 

LASTEN     

Directe uitgaven voor bereiken doelstelling  € 124.674    € 83.617   € 32.416   € 50.959 

Personeelskosten  € 276.422    € 214.592   € 86.588   € 29.314  

Algemene kosten  € 26.982    € 26.054   € 16.820   € 6.295 

Afschrijvingen  € 228    € 228   € 224   € 168 

  € 428.306    € 324.491   € 136.048   € 86.736 

rESULTAAT BoEKJAAr  € -3.308   € 31.658   € 68.703   € 23.307 

 

Mutatie giften waarvan de prestaties afgerond worden  € -3.685    € 27.225   € -9.552   € 14.052 

in de komende jaren  

Toevoeging aan algemene reserve om continuïteit   € 377   € 4.433   € 78.255   € 9.255  

organisatie te waarborgen 

 Voorlopige cijfers  

PErSoNEEL Eind 2019 Eind 2018 Eind 2017 
 
Medewerkers 11 (6,9 FTE) 9 (6,2 FTE) 4 (2,475 FTE) 

Vrijwilligers 364 220 123 

PLANNEN voor 2020
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Swahili

Farsi

Telugu

Koerdisch

Nepali

Urdu

Aantal cursisten gestart 33.234

Aantal cursussen afgerond 3.447

wErELdwiJdE BErEiK van globalrize

Wij Willen dE hELE wErELd bekend maken 
met het EVANgELiE ViA hET iNTErNET

TAALgEBiEd groEi dAgELiJKS BErEiK AANTAL VoLgErS

 2018 2019 2018 2019

Engels  837.107 +182% 2.361.015 3.800.077 +28% 4.859.950 

Nederlands  26.031 +29% 33.694 57.546 +18% 68.073 

Indonesisch  186.872 +13% 210.506 1.038.909 +12% 1.162.649 

Spaans  166.713 +214% 523.527 648.418 +362% 3.001.880

In 2018 werd gestart met SheRises. 

Een initiatief door en voor vrouwen via 

Facebook en Instagram. In korte tijd lazen 

maar liefst meer dan anderhalf miljoen 

vrouwen de berichten. 

Gerdina Korf, teamleider She Rises

Wat heeft God ons platform She Rises het afgelopen 

jaar gezegend. Gezegend door het zenden van de 

vele vrijwilligers die ons wilden helpen en door de 

snelle groei van het aantal volgsters. We mogen als 

platform onze volgsters bemoedigen, opbouwen en 

aansporen om hun blik op Jezus Christus gericht te houden. 

Dit doen we door 

• Het delen van Bijbelonderwijs, speciaal voor vrouwen

• Het samenbrengen van vrouwen die voor elkaar bidden

• Een community waar vrouwen terecht kunnen met hun vragen en

gebedspunten

• Het opbouwen van relaties met mede-gelovigen

Ook geven we vrouwen de ruimte op ons platform en moedigen we hen 

aan om hun gaven en talenten die God hun gegeven heeft in te zetten 

tot opbouw van het Lichaam van Christus. Dit doen ze bijvoorbeeld door 

het schrijven van blogs, het geven van onderwijs, elkaar advies te geven, 

elkaar te bemoedigen, het bidden voor elkaar, en het creëren van mooie 

content die God verheerlijkt.

Charlotte Visser teamleider Pools en teamleider 

Instagram Biblword 

Ik werk met alle dankbaarheid voor GlobalRize. Wat 

een kracht! Zending via het internet oftewel het evan-

gelie brengen waar je lichamelijk niet kunt zijn. Zoveel 

mensen die door ons werk over Jezus mogen horen, 

praten en zingen. Wat een zegen dat door iets wat ik 

doe het koninkrijk van God zich kan verblijden met een 

nieuw familielid.

Meer dan honderd mentoren hadden in 2019 dagelijks contact met cursisten 

van over de hele wereld. Vanwege het persoonlijke contact dat zij hebben, 

vormen zij, samen met de chatters, het hart van onze organisatie. Een breed 

scala aan nationaliteiten, kerkgenootschappen en leeftijden is vertegenwoor-

digd in onze groep mentoren. Maar één ding delen zij: het verlangen mensen 

te helpen dichter bij God te komen.  

In 2019 groeide het aantal cursisten op ons e-learningplatform Learnnn met 

70%. Nog steeds is de Engelse basiscursus het meest populair. Maar ook in 

het Frans en Spaans waren er duizenden cursisten. Ook nieuwe cursussen, 

meer gericht op geloofsgroei, en het toevoegen van nieuwe talen droegen 

bij aan de groei. 

Marten Visser 

Missionair Directeur

7 
nieuwe 
merken

SOLOMON

Aantal volgers Facebook 
She Rises

van 62.793 

naar 592.000

groei 
van 

842%

Aantal volgers Instagram 
She Rises

van 6.500 

naar 29.200

groei 
van 

349%

Aantal volgers social media  
(Facebook, Instagram en Twitter)      10.403.650

groei 
van 
38%

Gemiddeld Bereik per dag 
van onze Facebookpagina’s         3.197.365

groei 
van 

141%

Grootste Instagram pagina 
Insta_biblword 55.200

groei 
van 
57%

Aantal bezoekers op 
websites GlobalRize 2.046.862

groei 
van 
51%

Jaap van Harten, teamleider Engels 

Biblword is het Engelstalige ‘paraplumerk’ van Global-

Rize. De Facebookpagina (4,5 miljoen volgers, en 

2,3 miljoen bereikte mensen per week), de chat (24/7; 

honderden per dag), de Bijbelcursussen (33.234 cursisten 

in 2019), en Biblword.net (ca. 600 artikelen). Dat alles 

gerund door honderden toegewijde vrijwilligers!

Maar méér dan om deze grote aantallen ‘op zich’, gaat het erom dat we zo 

talloze mensen bereiken met het Evangelie. Net als Filippus (Handelingen 

8:26-49) ontmoeten we mensen, rijden een stukje met ze mee op de digitale 

snelweg, delen het goede nieuws, en laten hen daarna los; biddend dat ze 

hun weg zullen vervolgen met blijdschap en in Christus verbonden zullen wor-

telen in een Bijbelgetrouwe kerk. Dát maakt ons werk zo mooi en waardevol.

MErKEN oP fAcEBooK

148.346
Aantal mensen dat via 
de chat contact met ons 
opnam (alle talen)

Solomon

Naya Shristi (Nepalees)

Cuvânt Biblic (Roemeens)

Neno la Uzima (Swahili)

(Telugu)

Zendegie.dobareh (Farsi)
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