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LAAT DE KERSTBOODSCHAP 
KLINKEN IN BANGLADESH! 
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Dankbaar
Het einde van het jaar is traditioneel een tijd van terug 
kijken. Dat is goed en mooi: om dankbaar terug te kijken 
op de zegeningen van het afgelopen jaar. Misschien 
doen we dat wel eens te weinig, en kijken we te veel 
vooruit naar wat we nog zouden willen bereiken…

Dankbaar terugkijken, dat doen we. Bijvoorbeeld op de 
kansen die we kregen om in Pakistan het evangelie te 
verspreiden. Niet via de televisie, zoals we gewend zijn. In 
Pakistan worden onze uitzendingen getoond in dorpen. 
In gemeenschapshuizen, of zomaar op het plein. En daar 
ontstaan mooie gesprekken. Dat is toch prachtig?

Dankbaar zijn we ook voor Berdine van der Torn en 
Wim van Ginkel, onze nieuwe bestuursleden. Zij willen 
al hun kennis en ervaring, inzetten om het werk van 
3xM bestuurlijk te ondersteunen. Wat geweldig dat 
mensen hun talent en tijd daarvoor willen inzetten.

Onze benefietavond in Amersfoort, begin oktober, is 
ook zoiets om dankbaar voor te zijn. Wat een liefde en 
warmte mochten we daar ervaren tijdens een  
 
 

boeiende avond. Georganiseerd door onze bevlogen 
medewerkers én vrijwilligers. Ook nog zoiets om 
dankbaar voor te zijn: al onze vrijwilligers die zich met 
hart en ziel voor 3xM inzetten.

Natuurlijk: alleen dankbaar terugkijken is niet genoeg. 
We maken ook plannen voor het volgend jaar. Omdat 
we nóg meer mensen via de televisie én internet 
willen bereiken met het evangelie. Door programma’s 
te maken die over hún leven gaan. Actueel, van deze 
tijd, scherp. Maar vooral: programma’s vol hoop, die 
getuigen van de Hoop die in ons is.

Dat ik daaraan mag meewerken, 
al meer dan 25 jaar, stemt tot 
dankbaarheid.

Dankt en bidt u mee?

Martien Timmer, directeur

VOORWOORD
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Vanaf 2014 mag 3xM bijzondere programma’s uitzenden in Bangladesh, 
via de bekendste landelijke dramazender NTV. Door middel van 
aansprekende dramaseries  worden maatschappelijke thema’s  als 
zuurgooien, vrouwen- en kinderhandel en eveteasing (seksuele 
intimidatie) aan de kaak gesteld. Ook corruptie en de gevolgen daarvan 
komen aan bod.  Doel van deze programma’s is zowel slachtoffers en 
daders een spiegel voor te houden. De kijkers wordt een boodschap 
van hoop , vergeving en verdraagzaamheid aangereikt, vanuit bijbels 
perspectief. Na elk programma wordt de mogelijkheid aangeboden 
contact op te nemen. Daar wordt ruim gebruik van gemaakt.

Dit jaar wordt 3xM de kans geboden om een kerstmusical te produceren 
en uit te zenden. Wij zien dat als een prachtige kans om het feest van Jezus’ 
komst in de wereld, het feest van het licht, in miljoenen huizen in Bangladesh 
te laten zien en meebeleven. 

Het leven van Jezus wordt in de musical via dans en drama uitgebeeld. 
Gezangen (gedichten) van de grootste dichter uit Bangladesh (Robindra 
Nath Tagore) worden gebruikt.  Na de uitzending wordt dit programma 
ook nog vertoond in plaatselijke theaters.

Wij willen graag de kans aangrijpen om dit muzikale en kleurrijke spel 
in de donkere dagen van kerst uit te zenden en daarmee een boodschap 
van hoop te brengen in een land waar slechts 1%  van de bevolking 
christen is. 

Het produceren van deze unieke muzikale kerstboodschap kost € 5.000. We 
willen u vragen om bij te dragen aan dit fantastische project. Mogen we op 
uw steun rekenen?

UNIEK: KERSTMUSICAL OP 
DE NATIONALE TV IN BANGLADESH

NIEUWE PROGRAMMA'S 
OVER KWETSBARE KINDEREN
Laat de kinderen tot mij komen!, zei Jezus tegen zijn discipelen. En hij 
omarmde ze, en zegende ze. Een prachtig verhaal in de bijbel (Marcus 
10), waarin Jezus’ liefde blijkt voor kinderen.

Kinderen in ontwikkelingslanden zijn uitermate kwetsbaar. Iedereen 
kent de verhalen van kinderarbeid, van jonge meisjes die gedwongen 
worden tot prostitutie. Voor kinderen met een handicap is de situatie 
vaak nog schrijnender. In veel landen tellen deze kinderen nauwelijks 
mee.

3xM wil vanuit het evangelie opkomen voor de meest kwetsbare kin-
deren. Daarom zijn in de afgelopen periode in Centraal-Azië speciale 
programma’s gemaakt: een serie van zes uitzendingen over kwetsbare 
kinderen.

De programma’s gaan onder meer over kinderen met het Down 
syndroom, weeskinderen en kinderen die in tehuizen wonen. Uit-
gangspunt in alle uitzendingen is de liefde voor kinderen, vanuit het 
evangelie. 

De programma’s zijn naar verschillende tv-stations gestuurd. Ze 
worden in verschillende Centraal-Aziatische talen ondertiteld. We 
vragen om uw gebed voor deze bijzondere uitzendingen. Wilt u 
bidden dat ze tot zegen mogen zijn voor kwetsbare kinderen in 
Centraal-Azië?
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n   BENIN
 In Benin speelt voodoo een steeds grotere rol in het leven van  
 mensen. 3xM zendt uit in het kwetsbare land. Wilt u meebidden  
 dat mensen aangesproken worden door onze uitzendingen, zich  
 afkeren van voodoo en God leren kennen als een liefdevolle en  
 vergevende God?

n   IVOORKUST
  In Ivoorkust werken onze collega’s aan programma’s die in 

twaalf landen worden uitgezonden. Zij dragen een grote 
verantwoordelijkheid. Wilt u bidden voor kracht en wijsheid 
voor dit team?

n   BANGLADESH
 In Bangladesh is slechts 1 procent van de bevolking christen.  
 Wilt u bidden dat mensen in dit overwegend islamitische land  
 bereikt mogen worden met de boodschap van het evangelie? 
 We hebben de kans gekregen om een kerstmusical te maken.  
 Een prachtige mogelijkheid ook jongeren te bereiken.   
 Wilt u bidden voor zegen op dit werk?

n   CENTRAAL-AZIË
 Wilt u met ons danken dat de nieuwe programma’s goed  
 afgerond konden worden en dat deze uitgezonden kunnen  
 worden in het gebied? Wilt u ook bidden voor de gezondheid  
 van onze collega’s ter plaatse? Zij kampen met veel ziekte.

n   NEDERLAND
 Wij vragen ook om uw gebed voor de organisatie in Nederland.  
 Ons kleine, bevlogen team heeft veel wijsheid en kracht nodig  
 om alle nieuwe plannen uit te kunnen voeren.

BIDT U MEE? 
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WILT U MEEBIDDEN?
Geef u op via 
www.3xm.nl

Te veel meisjes en vrouwen 
in Bangladesh kijken liever 
niet in de spiegel. Erger 
nog. Door de vreselijke 
littekens in hun gezicht – 
het gevolg van zuurgooien 
- wil niemand hen meer zien. 
Voor hen vaak geen huwelijk, 
geen werk en soms zelfs 
geen welkom meer in de 
familie. Voor deze vrouwen 
voerden we de afgelopen 
tijd actie met de campagne 
‘Laat uw hart spreken’. We 
danken u voor de vele giften 
voor dit belangrijke werk.

We voeren actie voor 
vrouwen als Rina in 
Bangladesh. Zij werd op haar 
vijftiende overgoten met zuur 
door een van haar ooms, die 
jaloers was op de bezittingen 
van haar haar vader. Het 
gebeurde op 3 maart 2003. 

Rina zat rustig te lezen, 
toen haar nichtje aanbelde. 
“Ze vroeg of ik met haar 
meeging. Maar toen ik in haar 
huis kwam, bonden ze mij 
vast. Twee ooms probeerden 
zuur over mijn gezicht te 
gooien. Een paar druppels 
vielen op mijn kin en dat 
brandde verschrikkelijk. Ik 
boog mijn hoofd naar voren 
en daardoor viel het zuur op 
mijn nek, handen en rug. Mijn 
moeder bracht me direct naar 
het ziekenhuis in Dhaka.’’ 

Rina is redelijk van de 
aanval hersteld. Ze is 
strijdbaar. “Ik wil ervoor 
vechten dat er niet nog 
meer gezichten verbrand 
worden door zuur. Je mag dit 
nooit accepteren. De pijn is 
ondraaglijk en de ellende 
heel groot.”

De media spelen een 
belangrijke rol in dit land bij 
de bewustwording, vooral 
drama maakt indruk. Daarom 
zendt zendingsorganisatie 
3xM in samenwerking met 
partnerorganisatie Joyodhoni 
Trust wekelijks dramaseries 
uit waarbij maatschappelijke 
misstanden zoals zuurgooien 
aan bod komen. 

WAT EEN 
PRACHTIGE 
BENEFIETAVOND
Met veel plezier kijken we terug op 
de benefietavond die we op 7 oktober  
hielden in het gebouw van de Rafaël 
Gemeente in Amersfoort. We hebben 
genoten van de bijzondere optredens van 
Tim Zingt en zanggroep Half a Mile. De 
bezoekers konden ook genieten van het 
heerlijke tapasbuffet, dat medewerkers 
van 3xM onder leiding van een ervaren 
kok hebben gemaakt. Mede dankzij een 
spannende veiling leverde de avond het 
prachtige bedrag van € 2.500 op. Daar 
zijn we  dankbaar voor. 

VOOR KWETSBARE VROUWEN IN BANGLADESH

LAAT UW HART SPREKEN!
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Hanneke van den Hout doet vrijwilligerswerk voor 3xM:

“EEN STEENTJE BIJDRAGEN 
AAN UNIEKE ORGANISATIE”
“Mijn vrijwilligerswerk voor 3xM geeft me 
bijzonder veel voldoening”, lacht Hanneke 
van den Hout (54). Tijdens beurzen en op 
bijzondere bijeenkomsten bemant Hanneke 
de stand van 3xM. Ze reikt informatieve 
folders aan en vertelt belangstellenden 
enthousiast over het bijzondere werk van 
3xM. “Het is zo’n prachtig doel.”

 “Sinds we getrouwd zijn, steunen mijn 
echtgenoot en ik de zendingsorganisatie 
3xM, dus al zo’n dertig jaar”, vertelt Hanneke 
van den Hout. “We bidden voor het werk 
van 3xM en ondersteunen de organisatie 
financieel. 3xM brengt het evangelie in 
gebieden waar het nauwelijks bekend is, via 
tv-uitzendingen. Dat spreekt me aan.”

Een jaar geleden werd Hanneke gevraagd af 
en toe de stand van 3xM te bemannen. “Dat 
vind ik ontzettend leuk, want ik ga graag 
met mensen om. De nieuwsbrieven 
 

van 3xM lees ik al zolang ik de organisatie 
ken, maar nu bestudeer ik ze extra goed 
zodat ik belangstellenden concrete verhalen 
kan vertellen. Dat spreekt mensen aan. 
Zo probeer ik met mijn gaven en talenten 
een steentje bij te dragen aan deze unieke 
organisatie.”

Bijzonder
“3xM heeft op dit moment vacatures voor 
nog meer vrijwilligers: zij kunnen doen 
wat bij hen past. Ik zou zeggen: bel op 
en probeer of het je bevalt. Ikzelf vind 
het bijzonder om op mijn manier bij 3xM 
betrokken te zijn.”

3xM verspreidt het evangelie, via tv-
programma’s, in landen waar die boodschap 
nauwelijks te horen is. De organisatie zoekt 
daarvoor betrokken vrijwilligers. Spreekt dat u 
aan? Neem contact op met Bea Achterbergh: 
b.achterbergh@3xm.nl.

Schade en schande, daar word je wijs van, zegt het spreekwoord. Vergeet 
‘t maar: ik zal je vertellen hoe mensen onwijs beschadigd worden door 
schande die ze wordt aangedaan. En als ik dan toch aan het schrijven 
ben, vertel ik over 3xM: een einde aan dat 2xS.

Wat is het evangelie? ‘Bearer of our sin and shame’, noemt een oud 
Engelse hymne (van Horatius Bonar) Jezus, onze Heiland. Zo is het: Hij 
droeg aan het kruis van Golgotha onze zonde en onze schande. Maar er 
is veel meer. De mensen tot wie zich het evangelie richt, zijn miserabel 
als zondaars, maar ook magnifiek als beelddragers van God.

Al heel vaak had ik het beeld gezien van Michelangelo uit de Sixtijnse 
kapel in Rome, van Gods hand die zich uitstrekte naar Adam. Pas toen 
ik er zelf voor ‘t eerst kwam, zag ik dat er nóg een plaatje was: 
de schepping van Eva, vrijwel nooit afgebeeld. Wie bedenkt zoiets? 
Een man, misschien?

Een vrouw is maar een lolletje, en als je d’r mooi vindt dan maak je er 
maar een grapje over, als man. Je plaagt haar, maar juist niet om haar 
serieus te nemen. Je kijkt naar haar, niet in haar ogen maar naar andere 
lichaamsdelen. Je probeert haar ‘per ongeluk’ aan te raken, maar alleen 
met de bedoeling er zelf in het voorbijgaan even van te genieten. ‘Eve-
teasing’ noemen ze dat onder meer in India, ‘Evaplagen’, en die uitdrukking 
komt van het beeld van Eva, de vrouw, als verleidster. Je moest die term 
‘Eveteasing’ gewoon niet meer gebruiken, schreef een journalist ( Ranjani 
Iyer Mohanty) onlangs. Noem het dan maar ‘Sita pesten’, naar een hoog 
gerespecteerde hindoegodin, dan weet je dat het een echte belediging is.

Zuurgooien, wel eens van gehoord? Een vrouw krijgt bij het voorbijrijden 
of lopen een hoeveelheid bijtend zwavelzuur in haar gezicht gesmeten. 
Iets wat je een diepe schade en schande laat voelen: ben ik dan zó 
afschuwelijk, zo versmadelijk, zo erg? Schade en schande maar je wordt 
er bepaald niet wijs van…

3xM betekent More Message in the Media. Maar zullen we het voor één 
keertje veranderen? Om de inhoud van het evangelie extra duidelijk te ma-
ken? Het evangelie is niet alleen de zelfovergave van Jezus voor zondaars, 
aan het kruis. Het is niet alleen bedoeld voor ZZZ, voor Zielen van Zwakke 
Zondaars, om hen in de hemel te doen aankomen, en niet in de hel. 
De andere kant van Gods boodschap is 3xM: 
je bent Meer, Mooier Mens! Je bent beelddra-
ger van God. We mogen er niet in berusten 
dat vrouwen (of mannen, juist doordat ze 
vrouwen zo geringschattend behandelen!) 
zichzelf of anderen tot minderwaardige 
creaturen degraderen om de eenvoudige 
redenen dat de hoogverheven, machtige God 
een heel andere kijk op ons heeft. Hij heeft 
ons lief. En dat moeten we in de riksha’s en 
in de metro’s, in India, Bangladesh en waar 
dan ook goed laten doordringen, door alle 
media. De Gekruisigde is de Schepper, die 
álles in ons ziet.

Henk Medema

BLOGTWEEMAAL S, EN DRIEMAAL M
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Zo werd Hij mijn Vader
Bilquis Sheikh

Een diep ontroerend, waargebeurd verhaal van een ongelooflijke 
ontdekkingsreis die begint als een moslimvrouw de Bijbel gaat lezen. 

Een Pakistaanse vrouw zoekt innerlijke vrede en doet dat actief in de Koran. 
De verhalen over Jezus treffen haar en zij krijgt heel bijzondere dromen 
waarin Jezus zich aan haar openbaart. 

Van een christen-echtpaar, die ze in het geheim opzoekt, krijgt ze een Bijbel 
en leert ze veel over het christendom. Ze komt tot een persoonlijk geloof. 
Maar de impact op haar leven is groot: familie, vrienden en stadgenoten 
nemen het haar zeer kwalijk. Er is veel dreiging en als God niet heel dichtbij 
haar was geweest, zou ze heel eenzaam zijn geworden. 

Gods leiding is zo concreet aanwezig dat ze steeds weet wat te doen. 
Tenslotte moet ze vluchten. Maar ze aanvaardt het in volledige overgave, 
want in geen geval wil ze ooit nog de aanwezigheid van haar God missen. 
Met pijn in haar hart verlaat ze Pakistan om in Amerika een nieuw leven 
op te bouwen. De toekomst is vreemd en onzeker maar er is geen twijfel 
over haar keuze. Ze weet dat die goed is en in vol vertrouwen laat ze haar 
zekerheden achter zich.

BOEKBESPREKING

Zo werd Hij mijn Vader
Bilquis Sheikh

Prijs € 12,50
Paperback, 192 pagina’s
Sjofar uitgeverij
ISBN 90 6823 004 2

Door de christelijke televisieprogramma’s van 3xM leren velen Jezus Christus kennen 
als hun Verlosser. U kunt structureel bijdragen aan het zendingswerk van 3xM in Azië en 
Afrika via een periodieke schenking. Dat is voordelig voor u en voor ons.

PERIODIEKE SCHENKING: 
FISCAAL AANTREKKELIJK
Een periodieke schenking of een lijfrenteschenking is een overzichtelijke en fiscaal 
aantrekkelijke manier om 3xM regelmatig te steunen. In een overeenkomst legt u vast 
welk bedrag u jaarlijks wilt schenken. De hoogte bepaalt u zelf. De looptijd van een 
periodieke schenking is minstens vijf jaar.

Met een periodieke schenking profiteert u van het maximale belastingvoordeel. 3xM 
hoeft geen schenkingsrecht af te dragen.

3XM IN UW TESTAMENT
Om ons werk te doen zijn wij volledig afhankelijk van giften. U kunt ons ook steunen 
door 3xM op te nemen in uw testament. Met een testament bepaalt u zelf hoe uw 
nalatenschap na uw overlijden wordt verdeeld. Dat legt u samen met een notaris vast. 
3xM hoeft als goed doel geen successierechten te betalen. Dat betekent dat het bedrag 
dat u nalaat aan 3xM volledig ten goede komt aan christelijke televisie. Zo helpt u eraan 
mee dat ook toekomstige generaties het evangelie kunnen horen!

Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met 
Bea Achterbergh, 033 2864210 of b.achterbergh@3xm.nl

STEUN HET WERK VAN 3xM
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3XM 
Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX 
Postbus 2510 • 3800 GB 
Amersfoort 
T (033) 286 41 03  
E info@3xm.nl  
www.3xm.nl 

IBAN 
NL13 INGB 0000 0011 44 
KvK Amersfoort 4119.2798 

DOEL 
Verkondigen van het 
evangelie via televisie, 
vooral in landen die moeilijk 
toegankelijk zijn.

GRONDSLAG 
De grondslag van 3xM is de 
Bijbel als het geïnspireerde 
(onfeilbare) Woord van God

VORMGEVING  
idd.nu 

FOTO’S 
3xM
Namen en foto’s die gebruikt 
worden zijn fictief in 
verband met veiligheid.
 

DIRECTEUR 
Martien Timmer AA 

BESTUUR
Drs. G. Taute RA RC 
(voorzitter) 
Drs. W.A. van Ginkel RA 
(penningmeester) 
Dr. Ir. L.G.H. Fortuijn 
(plv. voorz./secr.) 
Drs. P.G. van Maldegem-
Luteijn
B. van der Toren-Lekkerkerker 
MA Theology and PhD 
Candidate

POST OP MAAT 
Als u minder/geen post 
van ons wilt ontvangen, 
laat het ons dan weten.

3xM heeft het keurmerk 
van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF) en 
is door de belastingdienst 
verklaard tot Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 
3xM is lid van Missie 
Nederland en de 
Nederlandse Zendingsraad.

more message in the media

3X DOORPRATEN MET 3xM
Op vrijdagochtend 20 januari 2017, 
3 februari en 17 februari gaan we op het 
kantoor van 3xM (Zielhorsterweg 77 in 
Amersfoort) in gesprek over zending in deze 
tijd. We hopen op die dagen veel donateurs 
te mogen ontmoeten. Bent u erbij?

Voor meer informatie of opgeven: 
Bea Achterbergh (b.achterbergh@3xm.nl).

We willen u hartelijk bedanken voor uw 
steun in het afgelopen jaar. 
Gezegende feestdagen!

VRI JDAG 20 JANUARI 

VRI JDAG 3 FEBRUARI

VRI JDAG 17 FEBRUARI

Wilt u op 
de hoogte blijven 

van het werk van 3xM? Meldt u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via 
3xm.nl


