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Beste lezer, 

 

2021 was een heel bijzonder jaar met nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen en we 

mochten langzaam met aanpassingen weer meer opdrachten doen. Livestreamen 

bleef en live opdrachten kwamen af en toe weer terug. 

De gezondheid van veel van ons had wel te leiden. Naast Covid gerelateerde ziektes, 

kreeg ik zelf eind september een herseninfarct. Op het moment van dit schrijven 

gaat het de goede kant op met mij. 

 

Kansen zagen we ook in/voor ons magazijn. Het afgelopen jaar hebben we ons 

magazijn verdubbeld. We hebben nu meer ruimte voor overzichtelijke opslag van 

onze spullen en we hebben nu een werkdeel waar we opdrachten voorbereiden en 

waar we onderhoud en reparaties kunnen doen. 

Een 2
e

 uitbreiding van ons magazijn hebben we ook op het oog, De visie voor deze 

ruimte is een ontmoeting- en trainingsruimte. Een ruimte waar God groot gemaakt 

kan worden door onszelf en door mensen van buitenaf. 

 

In 2021 lag onze focus op overleven en ons voorbereiden op een toekomst waarin 

niet alles zeker is. Op organisatie niveau zijn we heel erg gegroeid en zijn we 

gestart met het aanvragen van de ANBI status. 

Gelukkig kijken we terug op een goed jaar waarin we konden helpen bij het bereiken 

van mensen met het Evangelie naar Jezus. 

 

Opdrachten: 

In 2021 mochten we voor veel bestaande en ook weer nieuwe opdrachtgevers in hun 

audiovisuele behoeften voorzien. 

 

Onze opdrachtgevers in 2021: 

Stichting Katholiek Charismatische Vernieuwing 

Baptisten Kinderkamp Eindhoven 

Stichting TJC-II 

Franciscus Parochie 

Stichting Kerk in Nood 

Stichting Jongeren Centrum Pitstop 

Baptisten gemeente De Schuilplaats Eindhoven 

Ariensinstituut 

Evangelische Basisschool Eindhoven 

Parochie Sint Christoffel te Dreumel 

 

Huwelijks inzegeningen: 

Koen en Nicole Hobbelman 

Gianluca en Renée Bocchini-Stassen 

David en Mischelle Meuken-Struik 

 

Uitvaarten: 

Peter Linders 

Johan Kuiper 
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Financieel: 

We begonnen het jaar 2021 financieel gezond met €6860,- op de bankrekening. 

We sloten het jaar financieel gezond af met €3450,- 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 uit naar de gulle 

gevers van extra giften welke wij hebben mogen ontvangen, zodat we na de Covid-

19 pandemie nog overeind staan. 

 

 

  

 

 

 

Hartelijke groeten, 

 

Ronald Fietje (uitvoerend bestuurslid). 


