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Beste lezer, 

 

2020 was een heel belovend jaar met meer opdrachten dan ooit tevoren! Echter 

kwam er een Covid-19 pandemie die ons allemaal trof. Als stichting Gospel Sound 

Service hebben we alle zeilen bij moeten zetten om te voorkomen dat we om gingen 

vallen. En dat is gelukt! 

We zijn erg dankbaar voor onze opdrachtgevers die samen met ons naar andere 

mogelijkheden zochten zoals het verzorgen van lifestreaming. Hoewel veel 

livestreams over rouwen gingen, hadden we ook livestreams over trouwen. Mijn 

eigen trouwstream was voor ons wel een hele bijzondere. 

 

In 2020 heeft livestreamen voor ons een grote vlucht genomen. Gelukkig konden we 

daarvoor ook (deels) de nodige investeringen doen. 

2020 werd een moeilijk jaar. Echter ook in 2020 konden we helpen bij het bereiken 

van mensen met het evangelie naar Jezus. 

 

Opdrachten: 

In 2020 mochten we voor veel bestaande en ook weer nieuwe opdrachtgevers in hun 

audiovisuele behoeften voorzien. Dit jaar vaker dan ooit livestreaming. 

 

Onze opdrachtgevers in 2020: 

 

Stichting Katholiek Charismatische Vernieuwing 

Fam Hedzer de Boer 

Stichting TJC-II 

De Donjon Woonburgt 

Troost Producties 

Conferentie ‘De Missionaire Parochie’ 

Stichting Kerk in Nood 

Stichting Fusion Vision Ministries 

Baptistengemeente De Schuilplaats Eindhoven 

Kerk genootschap Huis van God Eindhoven 

Ariensinstituut 

 

Huwelijks inzegeningen: 

Sander en Lianne Jansen-Valk  

Thomas en Ester Andres-Radaelli 

Ronald en Dorien Fietje-Faase 

  

Financieel: 

 

We begonnen het jaar 2020 met €1890,- op de bankrekening. 

We sloten het jaar financieel gezond af met €6860,- op de bankrekening. 

Een financieel jaarverslag is beschikbaar. 

 

Onze dank gaat uit naar God en naar alle mensen die het werk van de stichting 

Gospel Sound Service mogelijk hebben gemaakt. Extra dank gaat naar degenen van 

wie wij giften hebben mogen ontvangen, zodat we na een Covid-19 jaar, nog 

overeind staan. Bijzondere dank gaat uit naar Eljakim Burger. Eljakim fietste een 

sponsortocht, waarmee hij geld ophaalde voor Gospel Sound Service. 
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Hartelijke groeten, 

 

Ronald Fietje (uitvoerend bestuurslid). 


