
pag 5 - 208 mm breed

 2017 2016

BATEN    

Giften algemeen € 158.919  € 38.291 
Giften met specifi eke bestemming € 43.232  € 71.752 
Deel giften waarvan de prestatie afgerond wordt in het volgend jaar € -  € 14.052-
Vergoeding voor levering van diensten € 2.600  € - 

 € 204.751  € 95.991 

   

LASTEN    

Directe uitgaven voor bereiken doelstelling € 36.460  € 50.959 
Personeelskosten € 84.490  € 29.314 
Algemene kosten € 14.873  € 6.295 
Afschrijvingen € 224  € 168 

 € 136.047  € 86.736 

RESULTAAT  € 68.703  € 9.255 

Het resultaat wordt volledig benut als toevoeging op de algemene reserve om de continuiteit van de 
organisatie te waarborgen.      

De missie van GlobalRize spreekt veel mensen 
aan, hierdoor hebben we in 2017 veel nieuwe 

medewerkers mogen verwelkomen. Aan het eind 
van het jaar waren er maar liefst 130 mensen betrok-

ken bij ons werk. Een grote groep van vrijwilligers zet 
haar tijd en kennis in om dit werk voort te zetten en uit 
te bouwen. Omdat wij geloven dat het Evangelie het 
beste nieuws is voor deze wereld.

 Medewerkers Aantal betaalde fte

Begin 2017  59 1
Eind 2017 130 2,2

PLANNEN VOOR 2018
Terugkijkend op 2017 kunnen we constateren dat GlobalRize 

rijk gezegend is. We bidden dat ook in 2018 de groei doorzet! 

Er zijn nog zoveel kansen om meer mensen met het Evangelie 

te bereiken. 

ZENDING VIA INTERNET

Stichting GlobalRize

Elzenweg 1A
8096 RV Oldebroek
Tel: 0525-795002
E-mail: info@globalrize.nl

www.globalrize.nl

globalrize

globalrize
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JAARVERSLAG 2017

Bijzonder dankbaar voel ik me als ik 
terugkijk op het afgelopen jaar, voor mij 
het eerste jaar als operationeel directeur 
bij GlobalRize. Onze missie om de wereld 
te bereiken met het Evangelie is een hele 
grote, maar ik vind het prachtig om te zien 
hoe wonderlijk God werkt door de moder-
ne media heen. Bijna dagelijks word ik hier-
door verrast: er komen mensen tot geloof, 

ze vinden een kerk en laten zich dopen. 
Wij hebben veel mensen van 

over de hele wereld mogen 
inspireren, bemoedigen 

en onderwijzen in Gods 
woord. 

Afgelopen jaar hebben 
we onze activiteiten op 

de diverse taalgebieden 
behoorlijk uitgebreid. De or-

ganisatie groeit snel en biedt 
ruimte aan mensen om hun talen-

ten in te zetten en te ontwikkelen. Groei 
vindt ook in geestelijk opzicht plaats. Vaak 
heb ik gehoord: “Wat leer ik veel van de 
vragen van mensen uit andere culturen!”. 
Wat is het geweldig dat door deze contac-
ten het werk ook zegenrijk is voor de men-
sen dichtbij, onze vrijwilligers.

In dit jaarverslag blikken we terug op ons 
wereldwijde zendingswerk. Wij willen het 
Evangelie brengen op een wijze die het 
hart van mensen raakt, in de eigen taal en 
met respect voor de cultuur. Op veel plek-
ken in deze wereld groeit de kerk hard en 
vaak tegen de verdrukking in. Wij kunnen 
veel leren van onze broeders en zusters in 
andere landen. Samen met hen willen we 
nieuwe wegen zoeken om het evangelie te 
kunnen delen via internet.

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid 
bij het werk van GlobalRize. Uw hulp is 
bijzonder welkom bij het uitvoeren van 

onze missie. Wij zien 
uit naar het komende 
jaar en wat God u en 
ons daarin wil geven.

Frans de Lange
Directeur GlobalRize
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“The course enabled 

me to be open and 

truthfully to the mentor 

and fi nd myself where 

I am in front of God.”

ZENDEN

Medewerkers van GlobalRize ontwerpen Bij-

belse boodschappen die geplaatst worden op 

Facebook, Instagram en Twitter. Dat gebeurt 

in verschillende talen.

REAGEREN

Mensen reageren inhoudelijk op de Bijbelse 

boodschappen. Medewerkers van GlobalRize 

beantwoorden vragen en verwijzen naar web-

sites van GlobalRize met meer informatie.

VERDIEPEN

Belangstellenden volgen een gratis online 

bijbelcursus en worden daarbij begeleid door 

mentoren van GlobalRize. De websites bieden 

artikelen met antwoorden op levensvragen.

VERWIJZEN

Na het volgen van de cursus worden men-

sen -desgewenst- door een medewerker 

van GlobalRize doorverwezen naar een 

plaatselijke  geloofsgemeenschap waar 

men verder kan groeien in geloof.

 HOE GAAT GLOBALRIZE TE WERK? 

GlobalRize heeft bijzondere aandacht voor het inzet-
ten van mensen die door een (lichamelijke) beperking 
of chronische ziekte moeilijk of geen toegang hebben 
tot de arbeidsmarkt. Het is heel waardevol zowel voor 
GlobalRize als voor henzelf dat zij, aangepast aan hun 
eigen mogelijkheden, zich kunnen inzetten voor dit 
werk in Gods koninkrijk!

Learnnn.com
Dit wordt een soort YouTube voor christelijke cursussen. We gaan hier onze eigen 
cursussen aanbieden; en we maken het voor kerken, organisaties en individuen mogelijk 
hun eigen cursussen aan te bieden. Op den duur willen we groeien van tienduizenden 
naar miljoenen studenten per jaar.

PrayAssist
Groeien in geloof kan alleen als je bidt. We gaan een gebedsapp lanceren met unieke 
sociale features, voor persoonlijk gebruik en in groepen.

 

Meer sociale media
Het sociale-medialandschap verandert voortdurend. Wij spelen daarop in met nieuwe 
pagina’s op Facebook; door Twitter en Instagram intensiever te gebruiken; en door 
sociale media als YouTube, Whatsapp, Snapchat, Pinterest en Tumblr te gaan gebruiken.

 

Biblword.net
De website waarop we bijbelse vragen beantwoorden, gaat meer aandacht krijgen. 
Met een chatteam gaan we direct in gesprek met mensen die vragen hebben.

 

Nieuwe talen
Al onze materialen en IT-kennis maken we beschikbaar voor de dertien taalteams die 
we inmiddels hebben. We willen ook nieuwe taalteams opzetten. Chinees, Portugees, 
Hindi, Urdu, Vietnamees, Russisch en Duits hebben prioriteit.

VIA INTERNET
ZENDING

IEDEREEN KAN EEN 
ZENDELING ZIJN

“I am not a Christian 

yet. But I like to be a 

Christian now and I 

do believe in Jesus 

as my Savior.”Fr
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

DIT WILLEN WE GAAN WE DOEN
Zeker de helft van de 
wereldbevolking maakt 
gebruik van internet 
en sociale media. 
Dit biedt ongekende 
kansen om via internet 
wereldwijd mensen 
met het Evangelie te 
bereiken. Zelfs in landen 
waar zending heel lastig is.

ZENDING VIA INTERNET



Afrikaans

Arabisch

Bengaals

Birmees

Engels

Frans

Indonesisch

Japans

Laotiaans

Nederlands

Spaans

Thais

Turks

WERELDWIJD SPREKEN 
VEEL MENSEN ENGELS.  
ZIJ KUNNEN DUS DE 
ENGELSTALIGE WEBSITE 
EN CURSUS VOLGEN. 
DAAROM WORDEN DE 
ENGELSTALIGE PAGINA’S 
ZEER GOED BEZOCHT.

HOEVEEL MENSEN WERDEN BEREIKT VIA 
DE VERSCHILLENDE KANALEN?

63.000 VOLGERS

29.000 VOLGERS

Dagelijks 900.000 MENSEN via de Engelstalige pagina en 

140.000 MENSEN via andere talen. 

Via Messenger 600 GESPREKKEN per week

60.000 SESSIES per maand op de Engelstalige website.

2500 SESSIES per maand op de 5 anderstalige websites.

WERELDWIJDE BEREIK 
                          VAN GLOBALRIZE

IN 8 VAN DE 10 LANDEN WAAR HET EVANGELIE HET MINST KLINKT 
EN DE ZWAARSTE VERVOLGING IS (RANGLIJST CHRISTENVERVOLGING 
2018, OPEN DOORS), KREGEN MENSEN IN HET AFGELOPEN JAAR IETS 
MEE VAN HET EVANGELIE VIA DE INTERNETZENDING VAN GLOBALRIZE.

Wat is het geweldig om mensen over de hele wereld te mogen vertellen over Jezus, 

over de Heilige Geest en over God de Vader. Vaak lopen mensen al jaren rond met 

een soort van blinde vlek. Wat is het geweldig wanneer je door middel van onderwijs, 

gebed en een persoonlijk getuigenis dan ineens merkt dat alles op zijn plek valt voor 

iemand. En hoe iemand dan op zo’n moment spontaan God begint groot te maken! 

En wat is het geweldig wanneer je mensen uitleg mag geven over het hebben van 

een persoonlijke en intieme relatie met God, via Jezus. Gaaf om ze met wat prakti-

sche tips op weg te helpen en dan later terug te horen hoe dat hun leven heeft ver-

anderd!

বাইেবেলর বাণী

MERKEN DIE VIA 
FACEBOOK TE VINDEN ZIJN

Van een chatmedewerker:
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Yes I believe Jesus is 

my savior. I want going 

to church and want to 

fi nd one. I would want 

to be baptized.

• namthipthavone.net

• bybelwoord.net

• biblebani.net

• biblword.net

• palabrasbiblicas.net

• bijbelwoord.nl

• prakhampee.net

WEBSITES VAN GLOBALRIZE

CURSISTEN ZIJN 
AFKOMSTIG UIT 
171 VERSCHILLENDE LANDEN:

4 talen: 
Engels, Nederlands, 

Frans, Spaans

7000 cursisten


