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VOORWOORD
Beste luisteraar,
Als ik terugkijk naar het jaar 2020 denk ik vooral aan één ding: thuisonderwijs! Ineens moesten we de
kinderen lesgeven en ze de hele dag vermaken, en dat terwijl er ook nog (thuis) gewerkt moest worden.
Met een pasgeboren baby in huize Hardeman was dat een pittige uitdaging. Ik was blij als ik me kon
opsluiten in mijn kantoor. En met de radio aan was ik dan even in een andere wereld.
Wat heb ik in 2020 genoten van onze uitzendingen. De programma’s die ik zo vanzelfsprekend achtte,
werden een leidraad door de dag heen. Om kwart voor negen nog even de overdenking luisteren in De
Nieuwe Morgen. Om negen uur genieten van Blessings met woordkunstenaar Tim Hendriks. Om half
elf een bakkie koffie tijdens het gesprek van Jorieke Eijlers of Eunice Nahuis. En m’n werkdag sluit ik af
met de christelijke middagshow met Marien Korterink.
Een terugblik op 2020 leidt ons vanzelfsprekend terug naar dat ene woord: corona. De pandemie had
in dit jaar ook bij Groot Nieuws Radio invloed op de plannen, werkzaamheden en gezondheid van
collega’s. Daarnaast werden veel luisteraars, partners en businessclubleden hard geraakt, persoonlijk
of zakelijk. We hebben veel schrijnende verhalen gehoord én gedeeld op de radio.
Maar wat als we kijken naar de zegeningen die we in 2020 mochten ontvangen? We mochten veel
(speciale) uitzendingen maken, zoals de kerkdiensten en gebedsavonden. We zijn dankbaar dat de
normale programma’s door konden gaan, ondanks de maatregelen en enkele besmettingen bij
collega’s. Veel luisteraars mochten we tot steun zijn en via de radio met elkaar verbinden.
Bovenal zijn we dankbaar voor Gods zegen in deze crisistijd. Hij heeft ervoor gezorgd dat
we niks tekort zijn gekomen. En mede dankzij de hulp van onze trouwe vrienden, partners
en businessclubleden hebben we het jaar positief af kunnen sluiten.
Dankjewel voor jouw betrokkenheid en gebed voor het werk van Groot Nieuws Radio.

Wilfred Hardeman
Directeur Groot Nieuws Radio

COLOFON
Dit is een uitgave van Groot Nieuws Radio. Statutaire naam: Stichting Groot Nieuws Radio
Bezoekadres: Zandstraat 36, 3901 CM Veenendaal | Telefoon: 0909 – 123 1008
E-mail: algemeen@grootnieuwsradio.nl | Website: www.grootnieuwsradio.nl
Publicatiedatum: juni 2021
IBAN RABO: NL29 RABO 0319 0010 08 | KvK: 30253453 | RSIN: 820381159
Grafische vormgeving: IDD, www.idd.nu | Fotografie: Groot Nieuws Radio en Gertjan Van Ginkel

2

3

JAARVERSLAG 2020

JAARVERSLAG 2020

2020 IN VOGELVLUCHT
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18 MA ART De Dag van Nationaal Geb

kdienst
15 MA ART Eerste online ker

kgangers meer
Omdat veel kerken geen ker
n, organiseert Groot
fysiek mogen ver welkome
YouTube en radio. Na
Nieuws een kerkdienst via
in de rest van het
deze eerste dienst wordt ook
t uitgezonden. (Lees
jaar wekelijks een kerkdiens
16)
ook het verhaal op pagina

20 MA ART Dag van de

ed
De Dag van Nationaal Gebed in verb
and met het
coronavirus, in samenwerking met
verschillende
organisaties. ‘s Avonds was er op
Groot Nieuws
Radio een speciale gebedsavond,
waarbij we in
het bijzonder baden voor rust en
vertrouwen in
Nederland en voor het zorgpers
oneel. (Lees ook
het verhaal op pagina 10)

13 APRIL Verslag conf
erentie Simply Jesu
s
Dit jaar is ook de co
nferentie Simply Jes
us
digitaal. Natuurlijk
is Groot Nieuws Ra
dio er
weer bij. Lukas Kram
er en Eunice Nahu
is doen
hier verslag van. Tij
dens het ochtendp
ro
gramma
wordt het nieuwe
dagboek Sterker va
n
Da
vid de
Vos gepresenteerd,
gebaseerd op de ov
er
denkingen die hij al jar
enlang maak t voor
Groot
Nieuws Radio. Wilfr
ed Hardeman, direc
teur van
Groot Nieuws Radio
, neemt het eerste
exemplaar in ontvangst.

omst

12 MEI Online Businessclub bijeenk

1 JUNI Groot Nieuws Radio

bestaat 12,5 jaar

t 12,5 jaar! Dankbaar voor
Groot Nieuws Radio bestaa
al zo lang een christelijk
alle luisteraars en dat we
via de radio. (lees ook de
geluid mogen laten horen
verhalen op pagina 7)

7 JUNI Live kerkdienst met Open Doors
Live kerkdienst in samenwerking met Open
Doors
op de zondag voor de vervolgde kerk. Ron
van der
Spoel spreekt over het thema ‘Geheime gelov
igen’
naar aanleiding van 1 Koningen 1: 1-16.

enkomst
De eerste digitale businessclub bije
wen &
trou
‘Ver
a
vindt plaats, met als them
ren gaat
Vuu
van
s
Loyaliteit’. Presentator Han
Ger t
ds.
en,
in gesprek met businessclubled
Tim
uit.
Hut ten spreekt een overdenking
t
vind
ar
Zing t zorg t voor cabaret . In het naja
de tweede bijeenkomst plaats.

29 MEI T/M 1 JUNI Meewerken aan de Pinksterco
nferentie
De eerste digitale Pinksterconferentie vindt
plaat s.
Thema ‘Samen kerk, samen sterk ’. Groot Nieu
ws Radio zendt
het hele weekend de samenkomsten uit, doet
verslag vanuit
het land en verzorgt seminars. In aanloop naar
deze conferentie is het weer een hele dag genieten met
de Opwekking
Top 100, met door luisteraars als meest geko
zen lied: ‘Jezus
Over winnaar’.

en FM en Non-Stop
io nog twee radiokanalen
Wist je dat Groot Nieuws Rad
24/ 7
s Radio Non-stop, waarbij
heeft? Een is Groot Nieuw
n is, zonder gepresenteerde
online muziek te beluistere
n. De ander is Seven FM, het
programma’s en gesprekke
dat sinds 2015 onderdeel is
christelijke jongerenstation
en
den online te beluisteren
van Groot Nieuws Radio. Bei
via onze app.

1 OK TOBER Radiokanalen Sev

mma Brandstof
31 AUGUSTUS Nieuw progra

ioseizoen met gesprekDe start van een nieuw rad
tijd. Het programma
ken over de kerk in corona
voor het programma
Mens & Missie maakt plaats
t in gesprek met
Brandstof. Eunice Nahuis gaa
in hun leven.
gasten over de rol van God

21 SEPTEM

BER Start nazorg radioprogram
ma’s
Vanaf deze dag is het mogel
ijk om door te praten
over onze radioprogramma
’s, in de vorm van nazorg
via onze samenwerkingspa
rtner Jezus.nl.

11 NO

VEMBER Nieuwsbrief
op de mat!
Bij veel luisteraars
valt op deze dag on
ze nieuwsbrief op de mat, me
t als thema: ‘Mense
n van Vrede’.
Een initiatief waari
n we iedereen uitda
gen om juist
in deze tijd aan de
ander te laten wete
n dat je aan
hem of haar denk t.
LEV speelt hun lied
‘Mensen
van Vrede’ live in de
studio.

23 T/M 29 NOVEMBER Vriendenweek

460
Tijdens de vriendenweek verwelkomen we
en.
nieuwe vrienden en 18 nieuwe businessclubled
Dankbaar!
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kerst viering
dt een speciale kerst vie
Groot Nieuws Radio zen
.
lks
Vo
s
De
il
ng met Tot He
ring uit in samenwerki
spreekt over het thema
Lee
l
Voorganger Samue
Trinit y, zangeres Elise
‘Leef dichtbij’. De band
gen
or De Straatklinkers zin
Mannah en daklozenko
e kerstliederen.
traditionele en nieuw

20 DECEMBER Speciale

31 DECEMBER Oudejaarsconferenc
e
Het jaar wordt feestelijk afgeslot
en met de
Oudejaarsconference van Rob Favi
er. Ook is
er een speciale Oudejaarsuitzen
ding met
presentator Hans van Vuuren.

21 T/M 31 DECEMBER Top 1008
De 10e editie van de Top 1008 wor
dt uitgezonden. Ook dit jaar staat het lied ‘You
Say’ van
Lauren Daigle op nummer 1. Tijd
ens de Top 1008
periode worden Bijbels weggege
ven aan luisteraars, in samenwerking met het
Nederlands
Bijbelgenootschap.

19,3
medewerkers
verdeeld
over

FTE
FTE

verdeeld waarvan
over
24 personen,
maNnen en
1116vrouwen
en
mannen.
1213 vrouwen

stijging van
75 LEDEN

3.960

uur gepresenteerde
Radio
PLATEN
IN‘BLESSINGS’
TOP 5 GEDRAAIDE
1 	 T
 oekomst Vol Van Hoop • Sela
2 	 T
 ienduizend Redenen • Opwekking
3 	 T
 he Blessing • Elevation Worship
4 	 Jezus Overwinnaar • Mozaiek Worship
5 	 Ik Zal Er Zijn • Sela

432
in De
Nieuwe
Morgen

367

2.808

GEDRAAIDE VERZOEKPLATEN
IN BLESSINGS EN WENS:

1.512 Blessings,
1.296 Wens.

VRIENDEN

15.600
stijging van
1.080 vrienden

BEST BEZOCHTE
PAGINA’S OP
WEBSITE:
1

Groot Nieuws Gemist

2 Actueel
3 Kerkdienst

6

Groot Nieuws Radio wil christenen in Nederland dienen, zodat ze houvast vinden in hun geloof en
ze zich uitgedaagd weten om zich in te zetten voor gezin, kerk en samenleving. We willen luisteraars prikkelen, door (kritisch) na te denken over actuele thema’s. Ook het vergroten van eenheid
onder christenen in Nederland is onderdeel van onze missie. Dit doen we door gesprekken over
actuele thema’s, bijzondere getuigenissen en de mooiste christelijke muziek te laten horen. Dit jaar
vierden we ons 12,5 jarig jubileum. Een koperen feest! Een aantal medewerkers en luisteraars
van het eerste uur vertellen over de impact van Groot Nieuws Radio in hun leven.

Hans van Vuuren

Wil en Caroline Ouweneel

“Het begon 12,5 jaar geleden met een idee, een
computer en het laten horen van christelijke muziek.
Inmiddels zijn we gegroeid, maar onze missie is nog
steeds hetzelfde. Ik vind het geweldig dat we mensen
via de radio met elkaar in contact brengen en dat
Groot Nieuws Radio een verbindende factor is voor
luisteraars. Samen inspireren en dienen we elkaar. Mijn
persoonlijke levensmissie is om mensen kennis te laten maken met christelijke muziek, dus ik zit helemaal
op de goede werkplek!”

“Mijn man en ik luisteren al sinds het begin naar Groot
Nieuws Radio. Ik houd van zingen en de programma’s Blessings en Wens zijn dan ook al jaren favoriet.
Tussen 9 en 10 uur laat ik mijn agenda leeg, zodat ik
ongestoord kan luisteren. De liederen geven mij kracht
en energie, ook op dagen dat ik me wat minder voel.
Soms kijk ik door een lied echt anders naar de dag die
voor me ligt, dat verrast me. God werkt daar doorheen.
Ook stuur ik regelmatig een lied door naar vriendinnen, om hen te bemoedigen.”

Arie van den Berg

Jorieke Eijlers

luisteraar uit Veenendaal

presentator Bij Jorieke

“Ik wil niet meer zonder Groot Nieuws Radio. Onderweg naar mijn werk zet ik altijd de radio aan en geniet
ik van het programma De Nieuwe Morgen. Ik luister
graag naar anderen die delen over hun geloof. De gesprekken zetten mij aan het denken: wat betekent dit
in mijn leven? Er is veel diversiteit in thema’s, sprekers
en muziek. Dat spreekt mij aan. En al 12,5 jaar is de
boodschap te horen: ‘Houd vol. Hij laat niet los’. Dat is
voor mij heel bemoedigend.”

“Toen ik op mijn 22e begon met presenteren – heerlijk
jong was ik toen nog – was ik veel bezig met mezelf en
hoe ik overkwam op de radio. Gaandeweg heb ik steeds
meer ontdekt wie ik ben en wat ik kan geven. De afgelopen jaren hebben mij flink gevormd. Dit komt terug in
hoe ik nu bij Groot Nieuws Radio presenteer. Ik weet nu
dat het niet van mij afhangt. Met mijn programma mag
ik zaaien, dat maakt het maken van radioprogramma’s
heel ontspannen.”

presentator Backstage en ‘t Heerlijk Loflied

AANTAL
OVERDENKINGEN

BUSINESSCLUBLEDEN

AL 12,5 JAAR IMPACT

luisteraars uit Groot-Ammers

250.000

unieke luisteraars gemiddeld
per week (Bron: Nationaal
Luister Onderzoek)

AANTAL VOLGERS
OP SOCIALE
MEDIA:

12.500 op Instagram
17.900 op Facebook
(30-12-2020)
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INKOMSTEN

UITGAVEN

FONDSENWERVING

PERSONEELSKOSTEN

VRIENDEN,
DONATEURS EN
LOSSE GIFTEN
1 € 1.614.761 | 58,7%

UITZENDKOSTEN

1

2

OVERIGE INKOMSTEN
BUSINESSCLUB EN
PARTNERSCHAPPEN

2

€ 679.031

1

€ 472.095 | 19%

5

COMMUNCIATIE,
FONDSENWERVING
& MARKETING
3

COMMERCIALS

€ 1.292.368 | 52%

3

€ 190.726 | 7,6%

4

OVERIGE INKOMSTEN

1

2

EVENEMENTEN

€ 376.669

4

€ 55.149 | 2,2%

€ 78.259

OVERIGE KOSTEN

TOTAAL OVERIGE INKOMSTEN
2

5

€ 1.133.959 | 41,3%

Totaal inkomsten:

€ 2.748.720
8

100%

€ 474.229 | 19,2%

Totaal uitgaven:

€ 2.484.566
9

100%
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SAMEN BIDDEN
VIA DE RADIO
Producer
Thijs Noorlandt

Samen bidden via de radio. In 2020 werden tientallen uitzenduren bij Groot Nieuws Radio
gevuld met gebeden. In eerste instantie elke laatste woensdagavond van de maand, maar
tijdens het begin van de coronapandemie werd er elke week een gebedsuur gehouden.
LICHTPUNTJES

De gebedsavonden bij Groot Nieuws Radio kennen een
vaste opzet. Elke avond staat één thema centraal waar in
een aantal blokken voor wordt gebeden. Daarnaast zijn
er een aantal momenten voor persoonlijke voorbede.
Via WhatsApp en e-mail sturen luisteraars hun dank- en
gebedspunten in. De aanbiddingsmuziek maakt de gebedsavond compleet.

“In het begin werd veel gebeden voor kwetsbare groepen,
voor chronisch zieken en voor relaties die onder druk
kwamen te staan. Ook is er veel gebeden voor dak- en
thuislozen en mensen die zich eenzaam voelen”, aldus Thijs.
“Als we aan het bidden zijn, dan zie ik een landkaart voor
me met allemaal lichtpuntjes van plekken waar luisteraars
meebidden. Nu we een tijdlang niet fysiek kunnen samen
komen, zijn we toch verbonden in het gebed via de radio.”

THUIS MEEBIDDEN

“Het voorziet in een behoefte”, vertelt Thijs Noorlandt,
producer bij Groot Nieuws Radio. “Er is veel nood in de
wereld, maar er kunnen ook veel persoonlijke redenen
zijn om gebed aan te vragen. Iedere gebedsavond komen
er tientallen punten binnen waar we voor kunnen bidden.
Luisteraars thuis bidden mee.”

Bemoedigend zijn de verhalen waarbij gebeden zijn verhoord. Zo kwam er een verhaal van een luisteraar bij ons
op de redactie binnen, die vertelde dat zijn relatie met
zijn partner weer is hersteld. Hij mailde: “Het komt weer
goed met mij en mijn ex. Onze relatie is beter dan ooit en
we zitten in herstel. Alles veranderde toen de Almachtige
mijn gebeden voor mij en mijn gezin gehoord had”, mailde
hij naar de redactie van Groot Nieuws Radio.

De gebedsavonden gingen van start vlak voor het uitbreken van de coronapandemie. “We merkten dat er in kerken tijd nodig was om de eigen activiteiten om te zetten
naar digitale vormen. Als media-organisatie hadden we
al volop mogelijkheden. Hoe gaaf is het om als christelijk
radiostation - waar we geloven dat gebed een belangrijk
deel is van het christelijk leven - op vaste tijden samen te
bidden”, vertelt Thijs.

Bid je mee? Elke laatste woensdagavond
van de maand is er een gebedsavond bij
Groot Nieuws Radio, tussen 20:00 en 22:00 uur.

“Als we aan het bidden zijn, dan zie ik een
landkaart voor me met allemaal lichtpuntjes
van plekken waar luisteraars meebidden.
Nu we een tijdlang niet fysiek kunnen samen
komen, zijn we toch verbonden in het
gebed via de radio.”
10
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ORGANISATIE
RAAD VAN BESTUUR

• 	is betrokken bij het werk van Groot Nieuws Radio en
bestuurt het station op hoofdlijnen;
• 	is eindverantwoordelijk voor strategie, beleid, budget
en resultaten;
• 	ziet erop toe dat de activiteiten van Groot Nieuws Radio gericht zijn op het realiseren van de doelstellingen
en het bijdragen aan de gestelde missie;
• 	beoordeelt het strategisch meerjarenplan en het
daarvan afgeleide jaarplan en de jaarlijkse begroting en
toetst de voortgang van de plannen gedurende het jaar;
• 	beslist over structurele aanpassing van plannen, budgetten en investeringen;
• 	beslist over benoeming, functioneren en ontslag van
de directie.
De Raad van Bestuur bestond per 31 december 2020 uit de
volgende personen:
Naam

Functie

In functie
sinds

Termijn
verstrijkt
op

Joop
Gankema

Voorzitter

01-08-2017

31-07-2021

Gerbrand
Burink

Penningmeester

25-04-2018

24-04-2022

Willem Jan
Mazier

Secretaris

14-05-2019

13-05-2024

Annet Meijers- Bestuurslid
Doornekamp

14-02-2018

13-02-2022

Ron van der
Spoel

Bestuurslid

01-05-2020

30-04-2024

Wilma Veen

Bestuurslid

14-12-2020

13-12-2024

ontwikkeling van een nieuwe Groot Nieuws Radio smartphone app, visual radio en de ontwikkelingen rondom
DAB+. Ook waren een aantal keren vertegenwoordigers
van verschillende afdelingen uit de organisatie te gast om
presentaties te geven over de actuele stand van zaken. Terugkerende onderwerpen op de agenda waren: de financiële resultaten en personeelszaken. In de vergadering van
april werd de jaarrekening van 2019 uitgebreid besproken
en in december werden de jaarplannen voor 2021 en de
begroting voor het komende jaar vastgesteld.

Lukas Kramer
presenteert
verschillende
programma’s.

In 2020 werd afscheid genomen van bestuurslid Diana
Langerak. We zijn dankbaar voor haar inzet voor het
bestuur. Twee nieuwe leden werden dit jaar toegevoegd
aan het bestuur: Ron van der Spoel met de portefeuille
theologie en Wilma Veen met als aandachtsgebied communicatie.

DIRECTIE

• 	is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van
strategie en beleid;
• 	maakt het strategisch meerjarenplan en het daarvan
afgeleide jaarplan, inclusief de begroting;
• 	evalueert de uitvoering van het jaarplan en de
afdelingsjaarplannen;
• legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur;
• heeft de dagelijkse leiding over de organisatie;
• 	informeert de Raad van Bestuur over alle relevante
feiten en ontwikkelingen;
• 	bereidt samen met de voorzitter van het bestuur
de bestuursvergaderingen voor.

BESTUURSVERGADERINGEN

In 2020 kwam het bestuur, onder leiding van voorzitter
Joop Gankema, zes keer bij elkaar. Daar waar het bestuur
elkaar normaal gesproken op kantoor in Veenendaal ontmoet, moest vanwege de coronamaatregelen uitgeweken
worden naar een digitaal alternatief. Onderwerpen op de
agenda waren: het zijn en blijven van een veilige organisatie, de coronacrisis en de impact ervan op de organisatie,

12
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PERSONEELSBELEID

Groot Nieuws Radio had in 2020 28 medewerkers (2019: 25).
Gemiddeld vertegenwoordigden zij 19,3 fte (2019: 17,1). Voor
de salariëring van de medewerkers hanteert Groot Nieuws
Radio haar eigen HR-beleid. Aan het eind van 2020 stond
er 1 vacature open, deze hopen we in 2021 in te vullen. In
2020 zijn ook freelancers ingehuurd voor het invullen van
tijdelijke piekbelastingen en het tijdelijk invullen van de
vacatures.

JAARVERSLAG 2020

Personeelskosten

Bedrag (€)

Salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Tijdelijk personeel
Overige personeelskosten

872.262
186.105
91.814
87.642
54.545

Totale personeelskosten

1.292.368

BEHAALDE DOELSTELLINGEN 2020

DOELSTELLINGEN VERSCHOVEN NAAR 2021

√	Implementatie nieuw CRM systeem.
	We zijn blij met de implementatie van Salesforce,
ons nieuwe CRM systeem. Begin 2020 bereidden we
de datamigratie voor en konden daarna Salesforce
gebruiken. Salesforce wordt met name gebruikt door
de donateursadministratie en de fondsenwerver. De
komende jaren zullen we Salesforce blijven doorontwikkelen en breder implementeren op diverse
afdelingen.

•	Theologisch kader beschrijven
	Vanwege de coronamaatregelen was het uiteraard
lastig om fysiek bij elkaar te komen. De eerste kaders
zijn beschreven, maar de werkgroep hoopt in 2021
fysiek bij elkaar te kunnen komen om de thematiek
uitgebreid te bespreken.

√ Lancering extra podcastseries
	Een aantal extra podcastseries zijn dit jaar gelanceerd.
De podcastserie met Pro Life Zorgverzekeringen ging
over samengestelde gezinnen. Vragen die besproken
zijn in deze serie: wat kun je verwachten van een samengesteld gezin en hoe houd je iedereen bij elkaar?
	In de podcastserie ‘Verhalen van Hoop’ interviewde
	Ben Ketting mensen die bij de organisatie De Hoop
een nieuw leven hebben ontdekt waarin God vaak een
belangrijke rol speelt. Ook voegden we de Preek van
de Week toe aan ons podcastassortiment; de preek die
de spreker heeft gehouden in de kerkdienst van Groot
Nieuws Radio.

ORGANIGRAM

BESTUUR

DIRECTEUR

TEAMLEIDER
ADMINISTRATIE &
BEDRIJFSVOERING

TEAMLEIDER
COMMUNICATIE EN
FONDSENWERVING

TEAMLEIDER
VERKOOP

EINDREDACTEUR

FINANCIËLE EN
DONATEURSADMINISTRATIE

COMMUNICATIE

VERKOOPTEAM

REDACTIE

OFFICEMANAGEMENT

FONDSENWERVING

FACILITAIRE
DIENSTEN

HOOFD
TECHNIEK

√ Verbeteren van de audiovormgeving
	De audiovormgeving zijn we meer inhoudelijk en
hoopvol gaan maken. Bijvoorbeeld door middel van
bemoedigende Bijbelteksten die tijdens de non-stop
muziekuren voorbijkwamen. Maar ook werden de
radiopromo’s met bemoedigende fragmenten uit de
zondagse preek wekelijks ververst.
	Daarnaast investeerden we in een nieuw jinglepakket
dat in 2021 gefaseerd doorgevoerd zal worden.
Daarmee zal Groot Nieuws Radio een nieuw
muzikaal jasje krijgen.

•	Aanwezigheid festivals en concerten
	Normaal gesproken zijn wij aanwezig op festivals en bij
concerten ter promotie of voor een radio item. Helaas
zijn deze niet doorgegaan. Hetzelfde geldt voor onze
fysieke businessclubavonden. Daarvoor zijn digitale
ontmoetingen in de plaats gekomen.
•	Verlenging DAB+
	Over het verlengen van een DAB+ licentie hadden we
in 2020 nog geen duidelijkheid. Wel is een strategie
ontwikkeld om in 2021 een DAB+ licentie voor lange
termijn veilig te kunnen stellen.
•	Contracten kabelaars
	Het afsluiten van contracten met meerdere kabelaars
over doorgifte via de digitale kabel (televisie) is helaas
niet gelukt in 2020. We blijven dit proberen in 2021.

√ Nazorg luisteraars i.s.m. Jesus.net
	Dagelijks krijgen we berichten van luisteraars die
reageren op uitzendingen. Ze zijn geraakt door de
gesprekken of muziek. Ook worden veel persoonlijke
verhalen gedeeld naar aanleiding van wat besproken
wordt op de radio. We wilden luisteraars de mogelijkheid bieden om door te kunnen praten. Door een
partnerschap met Jesus.net is dit afgelopen jaar gerealiseerd. Via onze website kunnen luisteraars reageren.
Binnen een dag wordt contact opgenomen om door te
praten.
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KERKDIENSTEN IN CORONATIJD

“DE EERSTE
DIENST WAS BEST
EMOTIONEEL”

JAARVERSLAG 2020

Het is zondag 15 maart 2020, tien uur. Vanwege het opkomende coronavirus zijn deze
zondagmorgen veel kerkdiensten afgelast. Terwijl veel gemeentes zich beraden en voorbereiden op onlinediensten, organiseert Groot Nieuws Radio een live kerkdienst via de radio.
Joke Buis leidt de aanbidding en ds. Ron van der Spoel spreekt.

Producer Thijs Noorlandt weet nog goed waar Ron van
der Spoel over sprak. “Dat wat er ook gebeurt, wat erop
op je afkomt - of het nou ziekte of dood is - je mag weten
dat je in Gods hand bent. Daar mag je je zekerheid vinden
en vertrouwen in stellen.” Een jaar later blikt de producer terug op een periode waarin zondag aan zondag
kerkdiensten werden uitgezonden vanuit De Troubadour
in Veenendaal, het pand waar de studio van Groot Nieuws
Radio gevestigd is.

“De eerste dienst was best emotioneel. Het begin van de
coronatijd bracht nog veel onzekerheid met zich mee. Veel
luisteraars stemden af op de kerkdienst, waardoor onze kanalen overbelast raakten. Ik ben dankbaar dat we daarmee
de kerk van Nederland mochten dienen. Mensen werden
bemoedigd door de boodschap van Ron van der Spoel en
de muziek van Joke Buis. Het was heel bijzonder om via de
radio verbonden met elkaar te zijn. Na de dienst konden
luisteraars reageren en werd de dienst nabesproken.”

Al langer leefde het verlangen om na te denken over een
nieuwe invulling van de zondagochtendprogrammering
van Groot Nieuws Radio. “Als je een programma maakt,
gaat daar vaak een lang, creatief proces aan vooraf. Ik was
dus al bezig met het schrijven van een concept-format.
Maar door de strenge coronamaatregelen ging het ineens
heel snel en sprongen we als media organisatie in op een
gat dat ontstond”.

GERAAKT DOOR DE BOODSCHAP

COMPLETE STUDIO

Nog elke week is er op zondagmorgen een radiokerkdienst te horen bij Groot Nieuws Radio. Niet meer zoals
aan het begin van de coronapandemie, maar wel met een
bemoedigende en Bijbelse boodschap van sprekers als
Kelvin Onyema, Dorina Nauta, Wietse van der Hoek en
Ron van der Spoel.

Het team van Groot Nieuws Radio schakelde snel toen
de kerken ‘op slot’ gingen. De eerste diensten werden gehouden in de normale radiostudio, maar een paar weken
later werd de overstap gemaakt naar een radiostudio in
de grote zaal van de Troubadour. “De eigenaar van het
gebouw bouwde een complete studio met ledwalls waar
meerdere organisaties gebruik van konden maken voor
hun livestreams”, vertelt Thijs. De kerkdiensten werden
uitgezonden via Groot Nieuws Radio, maar ook via Facebook en YouTube.

“Wat me elke week weer raakte, is dat je merkt dat de
boodschap van de spreker z’n weg wist te vinden. Er was
zoveel behoefte aan bemoediging. En het was ineens niet
meer belangrijk uit welke kerk je kwam, we beleefden de
zondagochtend met elkaar. Er schakelden ook mensen
in die normaal niet naar een kerk gaan, maar wel werden
aanraakt door de boodschap uit de preek.”

“Wat me elke week weER raakte, is dat je
merkt dat de boodschap van de spreker z’n
weg wist te vinden. Er was zoveel behoefte aan
bemoediging. En het was ineens niet meer
belangrijk uit welke kerk je kwam, we
beleefden de zondagochtend met elkaar. ”
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FINANCIËN
FINANCIËN

In 2020 zijn er extra projecten gerealiseerd die niet mee
waren genomen in de begroting van 2020, zoals het organiseren van de online kerkdiensten in verband met corona. Ook zijn er extra doorontwikkelingen van de website
en van de bedrijfssoftware gerealiseerd in 2020.

De totale inkomstengroei bedraagt 21,2% ten opzichte van
de gerealiseerde inkomsten over 2019 en is 19,5% hoger
dan begroot. We zagen bij alle inkomstencategorieën
een stijging ten opzichte van 2019 en ten opzichte van
de begroting. We zijn erg dankbaar voor de inkomsten
die we realiseerden in 2020. Mede daardoor hebben we
mooie projecten zoals de kerkdiensten, gebedsavonden,
de Digitale Pinksterconferentie en uitbreidingen van onze
podcastseries mogelijk kunnen maken.

Het verslagjaar is afgesloten met een overschot van
€ 264.155. De organisatie heeft de ambitie om te groeien
en haar bereik te vergroten. In 2020 zien we als gevolg
van deze ingezette strategie een groei van de kosten van
fondsenwerving, communicatie en marketing van 16.7%.
Het is bemoedigend om te zien dat de ingezette ambitie
ook vruchten begint af te werpen op groei in zowel de
particuliere als de commerciële inkomsten. Voor 2021
zullen we verder inzetten op groei, en dientengevolge
zullen de kosten van fondsenwerving, communicatie en
marketing verder toenemen.

Groot Nieuws Radio kijkt terug op een mooi financieel
jaar. De doelstelling op totale inkomsten is ruimschoots
gerealiseerd, terwijl de totale kosten van de organisatie
binnen de begroting zijn gebleven.

De inkomsten uit giften van particulieren zijn met 13,8%
gegroeid ten opzichte van 2019. Gedurende het verslagjaar
was de instroom van het aantal vaste donateurs hoger dan
de uitstroom. We zijn blij met dit resultaat, mede gezien
de onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt.
De eerste maanden in 2020 lagen de donatie-inkomsten
in lijn met de begroting en de jaarplannen. In maart 2020
besloten we om online kerkdiensten te gaan organiseren.
Dit project was niet meegenomen in de jaarplannen en de
begroting van 2020, maar kon door collectes kostendekkend gemaakt worden.

Marien Korterink
presenteert De Dag Van
Vandaag, elke werkdag
tussen 16:00 en 19:00 uur.
Met het nieuws van
de dag, een quiz,
overdenking en veel
gezelligheid om de werkdag mee af te sluiten.

	Groot Nieuws Radio houdt een continuïteitsreserve
aan ten behoeve van het afdekken van risico’s op
korte termijn en om zeker te stellen dat Groot Nieuws
Radio in de toekomst aan haar verplichtingen kan
voldoen. De continuïteitsreserve is nog niet op het
gewenste niveau om een gezonde organisatie te
waarborgen. Wij zijn erg dankbaar dat we vanuit het
overschot over 2020 € 218.861 hebben toe kunnen voegen aan de continuïteitsreserve. Hiermee bouwen we
verder om een gezonde financiële positie te bereiken.

De groei van de inkomsten van de Businessclub en partnerschappen is 33,8% ten opzichte van 2019. Het aantal
businessclubleden en partners groeide in 2020 met 75.
Ook de inkomsten uit commercials steeg ten opzichte van
2019, de groei bedroeg 36,7%. Waar in het voorjaar tijdens
de eerste lockdown de reclame-inkomsten nagenoeg geheel leken weg te vallen, stegen de aanvragen weer rond
de zomerperiode. Daarnaast konden businessclubleden
en partners vanaf eind 2019 ook reclamecampagnes inzetten op onze onlinestations Groot Nieuws Radio Non-stop
en Seven FM. De overige inkomsten bestonden met name
uit programmasponsoring en werd aangewend voor de
kosten van de programmering.

“Groot Nieuws Radio kijkt
terug op een mooi financieel
jaar. De doelstelling op
totale inkomsten is
ruimschoots gerealiseerd,
terwijl de totale kosten van
de organisatie binnen de
begroting zijn gebleven.”

De kosten van de organisatie stegen in 2020 met 23,2%
ten opzichte van 2019. De kosten waren 12,9% hoger dan
begroot.
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FINANCIËLE OVERZICHTEN

De in dit jaarverslag opgenomen balans per 31-12-2020 en staat van baten en lasten over 2020 zijn ontleend aan de
jaarrekening, waarbij door de externe accountant een samenstellingsverklaring is afgegeven.

Staat van baten en lasten
31-12-2020 (€)

Begroot 2020 (€)

31-12-2019 (€)

BATEN
• Donateurs

Balans (na resultaatbestemming)
ACTIVA

31-12-2020 (€)

31-12-2019 (€)

Software

92.989

82.671

Website

51.614

45.750

Immateriële vaste activa

144.603

Inventarissen
Overige materiële vaste activa

629.400

507.416

376.669

209.400

275.508

78.260

57.800

65.406

Som der baten

2.299.385

2.748.720

2.267.867

66.505

Personeelskosten

1.292.368

1.235.855

1.066.053

166.214

176.451

Uitzendkosten

472.095

366.480

330.114

2.769

3.285

Communicatie, fondsenwerving en marketing

190.726

152.142

160.768

55.149

42.300

58.274

Overige kosten

351.434

285.679

293.548

Afschrijvingen

122.794

118.380

108.678

246.241

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

679.031

• Commercials

41.101

210.084
Debiteuren

1.419.537

LASTEN

Materiële vaste activa
Huurdersinvesteringen

1.402.785

• Businessclub en partnerschappen
• Overige opbrengsten

128.421

1.614.760

168.468

171.248

37.513

61.925

Liquide middelen
Totaal activa

205.981

233.173

889.480

546.786

1.450.148

1.154.621

Evenementen

Som der lasten
Saldo van baten en lasten

2.484.566

2.200.836

2.017.435

264.154

98.549

250.432

Bestemming van het saldo:
Toevoeging/onttrekking aan:

PASSIVA

31-12-2020 (€)

31-12-2019 (€)

Reserves en fondsen

218.861

187.274

• Bestemmingsreserves

45.293

63.158

• Overige reserves

Reserves
Continuïteitsreserve

• Continuïteitsreserve

836.135

617.274

160.364

115.071

Saldo van baten en lasten

-

264.154

Bestemmingsreserves
• Studio-inventaris
Overige reserves

-

996.499

732.345

Kortlopende schulden
Aflossingverplichtingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

-

-

28.660

41.369

97.924

88.403

327.065

292.504

Totaal passiva

20

453.649

422.276

1.450.148

1.154.621
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Kasstroomoverzicht
Kasstroom uit operationele activiteiten

31-12-2020 (€)

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING
EN RESULTAATBEPALING

31-12-2019 (€)

264.154

250.432

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen immateriële vaste activa

28.881

17.172

Afschrijvingen materiële vaste activa

93.913

83.878

Veranderingen in werkkapitaal:
Mutatie vorderingen

27.192

-40.193

Mutatie kortlopende schulden

31.373

31.227

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

342.516

Kasstroom uit operationele activiteiten

445.513

342.516

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
-100.255

Investeringen in materiële vaste activa

-57.756

-62.584

-

57.629

Desinvesteringen materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-102.819

0

-

-105.210

-40.000

Kosten worden bepaald met inachtneming van de grondslagen van waardering en toegerekend aan het jaar waarop
deze betrekking hebben.

De immateriële vaste activa betreffen geactiveerde uitgaven voor software, website en app en worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende
afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische
levensduur, waarbij er rekening wordt gehouden met een
restwaarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING
VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Materiële vaste activa

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Aflossing leningen o/g

Lasten

Immateriële vaste activa

445.513

-45.063

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de
in het verslagjaar verleende diensten. Opbrengsten van
diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin
de diensten zijn verricht.
Donaties worden als een bate aangemerkt op het moment
van ontvangst.

Algemeen

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Investeringen in immateriële vaste activa

Baten

-

0

-40.000

Mutatie liquide middelen

342.694

152.306

Liquide middelen per 31 december

889.480

546.786

Liquide middelen per 1 januari

546.786

394.480

Mutatie liquide middelen

342.694

152.306

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief, waarbij er rekening wordt
gehouden met een restwaarde.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd nominale waarde,
indien nodig, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid., gebaseerd op individuele beoordeling van de
vordering.

TOELICHTING OP DE BALANS
Reserves en Fondsen

De Raad van Bestuur van Groot Nieuws Radio geeft met de
benoeming van de reserves aan op welke wijze beschikbare
middelen worden ingezet. De reserves zijn onderverdeeld
in een continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en een
overige reserve.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Reserves

De continuïteitsreserve en bestemmingsreserves worden
gevormd op basis van goedgekeurd beleid, zij worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Continuïteitsreserve

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking
gewaardeerd tegen reële waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen baten en de
kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten
zijn verricht c.q. de donaties zijn ontvangen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking
genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de lijn van de
indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen. Onder de investeringen in materiële vaste
activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in
het boekjaar geldmiddelen zijn opgeofferd.

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van
risico’s op korte termijn en om zeker te stellen dat Groot
Nieuws Radio ook in de toekomst aan haar verplichtingen
kan voldoen.
De risico’s op korte termijn zitten met name op het kunnen
opvangen van tegenvallende of teruglopende in inkomsten. Daarnaast is de continuïteitsreserve gevormd om,
in het geval van het beëindigen van de activiteiten, de
lopende arbeidscontracten en andere overeenkomsten op
een verantwoorde wijze af te kunnen wikkelen. In het door
de Raad van Bestuur vastgestelde en goedgekeurde beleid
wordt een gewenst risicoprofiel gehanteerd voor een continuïteitsreserve van minimaal 50 procent en maximaal 100
procent van de vaste kosten van de organisatie.
In het verslagjaar komt dit neer op een ondergrens van
947.300 euro en een bovengrens van 1.894.700 euro.
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De huidige continuïteitsreserve ligt op 44% van de jaarlijkse vaste kosten van de organisatie en is hiermee nog niet het
gewenste minimumniveau van 50%. De komende jaren zal toevoeging aan de reserve blijven plaatsvinden, voor zover er
voldoende resultaat wordt gerealiseerd.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves worden gevormd omdat middelen zijn aangewend om activa te financieren.
De reserve studio-inventaris wordt gevormd voor de vervanging van de studio-inventaris.

Solvabiliteit

Uit de solvabiliteit, de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen het
eigen vermogen en het totaal vermogen, blijkt het weerstandsvermogen van een organisatie. Hoe hoog deze solvabiliteit
moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Met behulp van onderstaande kengetallen kan inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van de organisatie. Algemeen genomen wordt een organisatie als financieel gezond beschouwd als
de solvabiliteit tussen de 25 procent en 40 procent ligt.

Verhouding eigen vermogen/balanstotaal

31-12-2020

31-12-2019

68,7%

63,4%

Liquiditeit

Uit de liquiditeit, de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een organisatie aan
haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht
worden verkregen in de liquiditeitspositie van de organisatie. Algemeen genomen wordt een organisatie als liquide beschouwd als de current ratio groter is dan 1.

Current ratio (vorderingen en liquide middelen/
kortlopende schulden)

31-12-2020

31-12-2019

2,41

1,85

Annemarie Biljard presenteert
elke werkdag van 6.00 - 9.00 uur
De Nieuwe Morgen.
Tim Hendriks presenteert
Blessings op werkdagen
tussen 9.00 en 10.00 uur.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

De inkomsten en uitgaven van het project kerkdiensten zijn als volgt opgebouwd:
Online kerkdiensten

Bedrag (€)

Collecte opbrengsten (kortlopende schulden)
Kosten project Kerkdiensten (excl. toe te rekenen personeelskosten)
Overschot (deze zijn aangewend om de personeelskosten van dit project te dekken)

93.052
68.857
27.195

BEZOLDIGING RAAD VAN BESTUUR

Aan de Raad van Bestuur worden geen andere vergoedingen toegekend dan een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten. In
2020 werd er in totaal € 117 vergoed aan het bestuur.
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MARCEL KUCKELKORN OVER DE BUSINESSCLUB IN 2020:

“HET ENIGE DAT IK KON DOEN
WAS LUISTEREN EN BIDDEN”
Businessclubleden van Groot Nieuws Radio delen niet alleen de passie voor geloof en ondernemen, maar ook het verlangen om 24/7 christelijke radio mogelijk te maken. Veel ondernemers adverteren ook op de drie zenders van Groot Nieuws Radio. Wat voor jaar was
2020 voor de Businessclub en haar leden? Marcel Kuckelkorn, teamleider verkoop, mocht
veel ondernemers steunen in een lastige tijd.
PSALM 139

Marcel vertelt: “Het was voor veel ondernemers geen
goed jaar. Door de coronamaatregelen moesten winkels gesloten worden en konden veel evenementen niet
doorgaan. Regelmatig zit ik aan tafel bij ondernemers die
het moeilijk hebben en steun vinden in de Groot Nieuws
Radio Businessclub. Een van de ondernemers bouwde 45
jaar lang aan zijn bedrijf, maar nu is alles weg. Failliet. Het
minste, maar ook het meeste, dat ik kon doen, was met
hem bidden.
Met een aantal ondernemers mocht ik Psalm 139 delen,
dat is mijn lievelingspsalm. Hoe kunnen wij ontsnappen
aan de aandacht van God? Zelfs in het donker van de
nacht ziet Hij ons. Als je die Psalm persoonlijk maakt, je eigen naam invult, dan komen die woorden énorm binnen”,
vertelt Marcel.

DRIEHONDERTSE BUSINESSCLUBLID

JAARVERSLAG 2020

De hand van de

GROTE REGISSEUR
Toen we met veel enthousiasme het jaar 2020 ingingen, konden we niet vermoeden dat het in alle
opzichten een bizar jaar zou worden. Een jaar waarin het ontmoeten van elkaar beperkt werd en
waarin vrijwel alle evenementen geannuleerd werden. De pandemie heeft ons allemaal geraakt. Ook
de eerste vooruitzichten voor Groot Nieuws Radio waren zorgelijk. Veel bedrijven stopten met hun
reclamecampagnes op de radio.
De coronapandemie bracht ook kansen om als radiostation het verschil te maken. We zonden online
kerkdiensten uit om daarmee de kerk in Nederland te dienen. In het pinksterweekend werkte Groot
Nieuws Radio mee aan de Digitale Pinksterconferentie. En de boodschap van hoop – die elke dag te
horen is – kreeg een diepere betekenis voor luisteraars in het hele land.

Groot Nieuws Radio mocht in 2020 het driehonderdste
businessclublid verwelkomen. Ondanks de coronacrisis
bleven veel ondernemers lid van de Businessclub. “Ik heb
daar regelmatig naar gevraagd, ook bij ondernemers waar
het financieel minder goed gaat. Steeds kregen we terug:
we stoppen de bijdrage niet, want we willen de missie van
Groot Nieuws Radio blijven steunen. Ik merk dat ondernemers zelf bemoedigd worden door de radioprogramma’s,
dat gunnen ze anderen ook.”

Dit jaarverslag laat Gods trouw zien in deze onzekere tijd. We zien hierin de hand van de Grote Regisseur. God heeft op een bijzondere manier voor ons gezorgd in het afgelopen jaar. We ontvingen alles
wat nodig was om te kunnen functioneren. Corona ging ook aan ons niet voorbij, maar ondanks dit
alles mocht het werk gewoon doorgaan. Als bestuur zijn we dankbaar voor het team, dat ondanks alle
uitdagingen, gewoon doorging met het maken van prachtige programma’s.

ONTMOETEN VIA ZOOM

Namens het bestuur van Groot Nieuws Radio,

In plaats van fysieke ontmoetingen organiseerde de
Businessclub een tweetal digitale ontmoetingen. Via het
online platform Zoom konden leden aanhaken. Hans van
Vuuren ging in beide bijeennkomsten in gesprek met businessclub leden, we deelden overdenkingen en uiteraard
werd het geheel muzikaal omlijst. “Mooi hoe we op deze
manier toch verbinding konden maken met onze leden
en elkaar konden bemoedigen. En leuk te vertellen: we
hebben nieuwe plannen! We zijn bezig met het opzetten
van districtsmeetings, waarbij ondernemers elkaar in
kleine groepjes kunnen ontmoeten. De ene groep legt
een bedrijfsbezoek af, de andere groep kan met elkaar in
gesprek gaan of lunchen. Net waar de behoefte is. Vanuit
Groot Nieuws Radio organiseren we de aftrap, waarna
ondernemers zich met elkaar kunnen verbinden.”

We hopen en bidden dat we ook in 2021 weer tot zegen mogen zijn voor jou als luisteraar, maar ook
voor ons land. Als organisatie staan we voor grote uitdagingen, maar we weten ons gedragen door al
jouw gebeden en steun.

Joop Gankema
Voorzitter Raad van Bestuur

NIEUWE PODCAST

In 2020 ging ook de Businessclub Podcast van start. “In
elke aflevering ga ik in gesprek met een businessclublid
over ondernemerschap en christenzijn. Ik ga dieper in op
hun visie en passie, maar ook over de uitdagingen en hoe
onderneem je op een christelijke manier? Ik hoop dat het
andere ondernemers inspireert en verder helpt”, vertelt
Marcel. Elke twee weken verschijnt een nieuwe aflevering.

Marcel Kuckelkorn,
teamleider verkoop bij Groot Nieuws Radio
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Bij U is de bron van het leven, van het leven.
Van U komt het licht.
Door uw licht, zien wij licht.
Hoog als de hemel is uw liefde.
Tot aan de wolken reikt uw trouw.
Uw goedheid is als hoge bergen,
dieper dan de oceaan.
Zo kostbaar is uw grote liefde.
Wij mogen schuilen dicht bij U.
U lest de dorst met vreugdestromen,
meer dan genoeg, in overvloed.
BIJ U IS DE BRON (PSALM 36) – SELA

Stichting Groot Nieuws Radio
Zandstraat 36
3901 CM Veenendaal
grootnieuwsradio.nl

