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Plannen voor 2019
Terugkijkend op 2018 kunnen we constateren dat GlobalRize rijk gezegend 

is. We bidden dat ook in 2019 de groei doorzet! Er zijn nog zoveel kansen 

om meer mensen met het Evangelie te bereiken. 

ZENDING VIA INTERNET
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Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor  
GlobalRize. We hoorden opnieuw van won-
deren. Veel zegeningen kwamen op ons pad.  
Wij mochten mensen over de hele wereld 
inspireren, bemoedigen en onderwijzen uit 
Gods woord.
 
Het aantal (vrijwillige) medewerkers groei-
de dit jaar door tot 220 en ze hebben  
handenvol werk! Zo zijn we begonnen aan 
een nieuw initiatief specifiek voor vrou-
wen onder de naam She Rises. Inmiddels  
volgen wereldwijd al meer dan 108.000  
mensen de hoopvolle berichten van She Rises! 
Het chatteam van Biblword wordt letterlijk 
overstelpt met geloofsvragen vanuit de hele 
wereld. Onze medewerkers reageren, bidden 
en mogen soms doorverwijzen naar een kerk 
of één van onze cursussen.
 
In dit jaarverslag blikken we terug op de  
ontwikkeling van internetzending in 2018. 
Graag geven we u inzage in de wereldwij-
de groei daarvan en de kansen die er nog  
liggen. Uw steun en hulp hierbij zijn bijzonder 
welkom. GlobalRize is onverminderd gemo-
tiveerd om het Evangelie van Jezus Christus 
aan alle volken bekend te maken. Wij gunnen 
iedereen het geloof in die ene Heiland!
 
Wij zien uit naar wat 2019 ons gaat  
brengen. Wij hopen opnieuw veel mensen tot 
zegen te zijn! 

 
Bedankt voor uw  
steun en gebed in  
het afgelopen jaar. 

Frans de Lange
Operationeel directeur 
GlobalRize

voorwoord

• Het actief werven van vrijwilligers om te kunnen voldoen aan de sterk  
 stijgende hoeveelheid vragen wereldwijd

• De uitbreiding van het werk naar 5 nieuwe taalgebieden.

• De ontwikkeling van Solomon, waarmee eenvoudige vragen via de chat  
 allereerst geautomatiseerd beantwoord worden. Wanneer de vragen  
 persoonlijker worden neemt een medewerker van het chatteam dit over.

• Inzet van YouTube, Whatsapp, Snapchat, Tumblr en Podcasts testen.

• Meer kerken en gemeentes actief bij ons werk betrekken.

via internet Zending

DIT WILLEN WE GAAN DOEN

ZENDING VIA INTERNET

“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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rhitwik Simon Choudhury,  
weSt-Bengalen, india 

Ik ben van huis uit hindoe, maar was het hindoeïsme zat. 

Op een dag zag ik een christelijk bericht op Facebook.  

In de dagen daarna vond ik allerlei christelijke pagina’s. 

Eén ervan was Biblword. Ik stelde de beheerster heel 

veel vragen. Ze was heel geduldig en gaf me allerlei tips. 

Ze bracht me in contact met een zendeling hier in de 

buurt. Na een paar ontmoetingen besloot ik definitief 

onze Zaligmaker Jezus Christus te volgen en vroeg ik om 

gedoopt te worden. Ik ben zo trots dat ik nu bij Jezus hoor! God is goed! 

Simon is aangesloten bij een christelijke gemeente. Hij volgt er de  

Bijbelstudies en mag af en toe preken. Zijn liefste wens is om een  

gemeente te stichten in zijn eigen woonplaats. 

because of you I found  

the truth of life, I found 

my Lord Jesus Christ 

completely, I was  

baptized in the name of 

Christ my Lord!
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 2018 2017 2016

Baten     
 
Giften algemeen €  228,093  € 158.919  € 38.291  
Giften met specifieke bestemming €  109,194  € 43.232  € 71.752  
Vergoeding voor levering van diensten €  18,862  € 2.600 -

 €  356,149  € 204.751  € 110.043 

   

laSten     
Directe uitgaven voor bereiken doelstelling €  83,617  € 32.416  € 50.959  
Personeelskosten €  214,592  € 86.588 € 29.314  
Algemene kosten €  26,054  € 16.820  € 6.295  
Afschrijvingen €  228  € 224  € 168 

 €  324,491  € 136.048  € 86.736 

 
reSultaat BoekJaar  €  31,658  € 68.703  € 23.307 

 
Mutatie giften waarvan de prestaties afgerond worden in €  27,225  €  -9,552   €  14,052 
de komende jaren 

 
Toevoeging aan algemene reserve om continuïteit organisatie   €  4,433   €  78,255   €  9,255 
te waarborgen 

   .   
   

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

PerSoneel 
Medewerkers Eind 2017 Eind 2018 

 4 (2,475 FTE) 9 (6,2 FTE) 

Vrijwilligers Eind 2017 Eind 2018 

 123 220 

Runilo Arco, Filippijnen

Biblword is een grote hulp voor mij.  
Er zijn zoveel veranderingen in mijn leven.  

Ik mag nu weten wat de waarheid is en wat  
echte redding is. Ik luister naar het woord van 

God omdat ik de waarheid wil weten over onze 
Redder. Naast de site van Biblword heb ik ook in 

de bijbel gelezen.  

Ik heb hoop en meer geduld. Mijn buurman is  
verbaasd te zien wat God voor mij gedaan heeft. 

Mijn droom en plan is om God te dienen.



Afrikaans
Arabisch
Bengaals
Birmees
Engels
Frans
Indonesisch
Japans
Laotiaans
Nederlands
Spaans
Thais
Turks

Instagram She Rises 6.500

Aantal volgers Facebook 
She Rises 62.793

Aantal cursisten gestart 19.287

Aantal cursussen afgerond 2.068

wereldwiJde Bereik  
                          van globalrize

বাইেবেলর বাণী

merken die via   
faCeBook te vinden ZiJn

wiJ willen de hele wereld Bekendmaken  
met het evangelie via het internet

Bereik van onze Facebook  
pagina’s gemiddeld per dag 1.323.190

Aantal volgers  
social media (Facebook,  
Instagram en Twitter)

6.705.870

ZENDEN
Grootste instagram pagina 
Insta_biblword 35.151

Aantal bezoekers op  
websites GlobalRize 1.351.520

REAGEREN

51.874

Aantal  
chat- 
gesprekken  
2018  
(alle talen)

taalgeBied faCeBook totaal  
PaginaBereik Per dag

faCeBook  
aantal volgerS

  2017  2018 2017  2018

Engels  829.471 +0.9% 837.107 2.887.082 +27% 3.800.077 

Nederlands  21.272 +22% 26.031 57.932 -0.7% 57.546 

Indonesisch  55.565 +236% 186.872 512.447 +102% 1.038.909 

Spaans  55.971 +198% 166.713 319.781 +102% 648.418 

Pray-aSSiSt: 

5060 installs

> 1.000x gebeden  

6111 gebeden toegevoegd

141 groepen gemaakt

VERDIEPEN

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,  

bij SheRises

Wat wij ontvangen van God mogen we door-

geven aan vrouwen wereldwijd. We hopen dat 

zij op hun beurt het Evangelie weer doorgeven 

aan vrouwen in hun omgeving. Zodat Gods 

Licht zich steeds verder verspreidt. Wat krijgen 

we een geweldige kans om hen te bereiken via 

de computer!

Arie Slingerland,  

mentor en chatter

Dit werk vind ik ongelooflijk mooi! Ik ervaar 

duidelijk de leiding van de Geest van God  

doordat ik op het juiste moment met  

mensen in aanraking kom die in nood zijn.  

En het Woord doet zijn werk in mensenlevens! 

Dat merk ik uit de dankbare en soms  

uitbundige reacties. Ik ben heel dankbaar  

dit werk te mogen doen. 

GlobalRize lanceerde in  
2018 de gebedsapp  
PrayAssist.

In 2018 maakte GlobalRize zijn eigen e-learning software beschikbaar 
op één website: www.learnnn.com. Daar werden alle cursussen van 
GlobalRize geplaatst. 19.000 cursisten hadden persoonlijk contact 
met een mentor. 2.000 van hen maakten een cursus af. Regelmatig 
kwamen er cursisten tot geloof. Ruim honderd vrijwilligers begeleid-
den al deze cursisten, in zes verschillende talen.

Learnnn is ontzettend succesvol. Het systeem koppelt cursisten en 
mentoren automatisch aan elkaar, en maakt onderlinge communica-
tie gemakkelijk. GlobalRize stelt Learnnn ook aan anderen beschik-
baar. Plaatselijke kerken kunnen zelf de evangelisatiecursussen van 
GlobalRize aanbieden in hun eigen omgeving. Andere organisaties 
kunnen hun eigen cursussen ontwikkelen en op het platform zetten. 
 
Marten Visser  
Missionair Directeur

SCREEN CAFFEINE

5  
nieuwe 
merken

She Rises 
Wizwordz
Screen Caffeine 
Turks
Urdu


