Every

Tentang GRN
GRN membuat rekaman audio gospel lebih dari 6.000
bahasa. Tujuan kami adalah membuat rekaman gospel
dalam SETIAP bahasa dan dialek yang ada di dunia, hingga
setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendengarkan
kabar baik Yesus dalam bahasa mereka sendiri. Lebih
lanjut: www.globalrecordings.net/auinfo

Language

Berlangganan
Yousif Kunda

Berdoalah bersama kami …

•

•

•

•

Agar keluarga Dillon & Rogne akan didukung
dengan baik, secara finansial & doa. (Hubungi
kami jika anda ingin bergabung dalam tim
pendukung mereka). Doakan agar mereka
segera mendapatkan visa, dan agar Tuhan
membuka pintu ke 80+ bahasa yang mereka
ingin rekam.
Agar Yousif Kunda menemukan orang di
Australia yang mau bekerja sama dengan kami
untuk merekam bahasa yang menjadi prioritas
utama. Diperlukan pendatang baru sebab aksen
mereka belum berubah.
Agar Aplikasi Doa segera selesai & cepat
disetujui untuk diluncurkan ke Android Play
Store dan iPhone App Store. Doakan agar ini
digunakan banyak orang untuk berdoa bagi
GRN.
Peningkatan peluang bagi tim promosi kami
berbicara di gereja-gereja, dan banyak yang
akan terinspirasi tentang pekerjaan GRN.

‘‘Every Language’ adalah publikasi bulanan GRN Australia yang
gratis. Untuk berlangganan hubungi kami, atau melalui:
www.globalrecordings.net/ausubscribe

Perwakilan GRN di gereja anda
Anda dapat menolong meningkatkan keberadaan GRN dengan
menjadi perwakilan kami di gereja anda. Keterangan lebih jauh,
hubungi kami atau : www.globalrecordings.net/aurep

Gunakan materi kami
Materi GRN digunakan diseluruh dunia oleh para misionari
dan gereja lokal. Jika anda terlibat dalam kegiatan misi,
hubungi kami untuk membicarakan bagaimana kami dapat
membantu pelayanan anda.

Donasi
GRN adalah organisasi misionari yang non-profit, bekerja
terutama berdasarkan pemberian anak anak Tuhan. Anda
dapat memberi melalui: www.globalrecordings.net/
audonate. Atau mengirimkan cek ke:
GRN Australia PO Box 899 Seven Hills NSW 1730
atau bank transfer:
Account Name:
Global Recordings Network Australia

BSB No: 032388 Account No: 222860

Global Recordings Network Australia
PO Box 899 Seven Hills NSW 1730
1/36 Stoddart Rd Prospect NSW 2148
Phone: (02) 9899 2211
Email: au@globalrecordings.net
Web: globalrecordings.net/au
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Baru
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Pada tahun ini terbuka beberapa peluang baru bagi
GRN Australia. Berdoalah bersama kami dan saksikan
saat mereka diungkapkan.

Peluang Pasifik

Keluarga Rogne dan Dillon telah tiba ke akhir
persiapan dan latihan. Mereka kini menunggu
visa ke Vanuatu. Rognes mempertimbangkan
tantangan untuk merekam hampir 80 bahasa. Dillons
menyiapkan katamaran mereka untuk membawa
orang dan material di sekitar Kepulauan Pasifik.
Mereka menghadapi tantangan yang cukup besar

Kami memiliki peluang untuk membuat banyak
rekaman di Australia, lebih mudah & aman dibanding
jika membuatnya ditempat dimana bahasa tersebut
digunakan. Inilah kemungkinan yang menarik. Yousif
& Vivian senang jika anda tetap up to date dengan
surat doa mereka – hubungi kami.

App Doa

Tahukah anda bahwa banyak
orang ingin berdoa untuk
misi tapi tidak melalui catatan
doa bulanan? Kami telah
mengembangkan “App”
doa dimana melalui telpon
genggam mereka dapat
membaca pokok doa saat
mereka ingin berdoa. Juga
memberi tahu mereka ketika
kami mendapat jawabnya.
Harapan kami ini akan
mendorong lebih banyak
orang untuk berdoa.
App ini akan segera beredar.
Tunggu berita selanjutnya.

The Dillons’ Catamaran

karena pindah ke negara baru, belajar memahami
adat istiadat dan bahasa yang baru, membuat rencana
pelayanan. Jika Anda ingin mengikuti petualangan ini
lebih dekat, hubungi kami untuk mendapat surat doa
mereka.

Rekaman di Australia

Jika Anda pergi ke kota besar Australia & melihat
sekeliling, segera menjadi jelas bahwa dunia telah
datang kepada kita. Yousif Kunda (perekam baru) pergi
ke Melbourne untuk mencari bahasa apa saja yang
dipakai órang Sudan di sana. Dia menemukan banyak
bahasa yang digunakan disana daripada di Sudan
sendiri.

Tim Promosi

Kami memiliki tim yang siap untuk datang dan
berbagi dengan anda, gereja atau persekutuan
anda, mengenai hal-hal menakjubkan yang Tuhan
lakukan di seluruh dunia. Kami bersyukur memiliki
cerita yang dapat mendukung gereja dalam misi, dan
sumber daya untuk membantu gereja melakukan misi.
Silahkan mengundang kami untuk berbicara di gereja
atau persekutuan anda.

Kami sedang mengembangkan kelompok perwakilan
gereja lokal yang dapat memberi informasi kepada
gereja atau persekutuan mereka mengenai pekerjaan
Tuhan melalui GRN. Jika anda ingin melakukan ini
silahkan hubungi kami.

2014 - Kesempatan Baru

Situs

Para volunteer baru saja selesai menterjemahkan situs
kami ke bahasa Spanyol & Arab. Ini berarti mereka
yang berbahasa Spanyol & Arab kini dapat mengakses

Website snapshot, Arabic version

rekaman kami dgn mudah dan mengetahui tentang
GRN. Situs ini sekarang tersedia dalam 15 bahasa.
Kami masih mencari volunteer untuk menterjemahkan
situs ke bahasa Afrikaans, Bengali, Belanda, Jerman,
Itali, Jepang, Korea, Marathi, Nepal, Persia, Punjabi,
Rusia, Tamil, Telugu, Thailand, Turki, Urdu dan Vietnam.
Penerjemahan dapat dilakukan dari mana saja, asal ada
sambungan internet. Anda dapat membantu kami?

Proyek

Kami memiliki:
•

Beberapa staf dan kantor GRN di luar negeri
mengalami kendala keuangan.

•

Dua proyek besar: kantor untuk Philipina dan
kendaraan untuk Nepal.

•

Masalah pemeliharaan properti untuk diatasi.

Silahkan hubungi kami jika anda ingin informasi lebih
lanjut mengenai bagaimana anda dapat terlibat dalam
proyek ini.
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