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LANDEN  WAAR WE WERKEN IN WEST-AFRIKA

Senegal

Mali
Niger Tsjaad

Kameroen

Gabon

DRC (Republiek Congo)

Centraal 
Afrikaanse 
Republiek

Ivoorkust

Guinea

Togo

Benin
Burkina Faso
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Doen we de goede dingen met onze tijd?

In uw ogen zijn duizend jaren als de dag van gisteren, voorbij, als 
een wake in de nacht, voorbij. (Psalm 90:4)

Als duizend jaren écht als een dag zijn, is Jezus pas twee 
dagen geleden naar de hemel gevaren en hoeven we nog 
maar een paar dagen te wachten tot Hij terugkomt. Hij is nog 
niet teruggekomen, omdat Hij ontzettend veel van mensen 
houdt en wil dat iedereen zich bekeert. 

Tijd is een bijzonder fenomeen, dat tot nadenken zet. Zoals 
Augustinus schreef: ‘Er zijn drie tijden. Het tegenwoordig zijn 
van het verleden, het tegenwoordig zijn van het heden en het 
tegenwoordig zijn van de toekomst’. Zijn conclusie: God is er 
altijd geweest en zal er altijd zijn.

Tijd lijkt oneindig. En de tijd die wij op aarde doorbrengen is 
maar kort. Dat brengt je onherroepelijk bij de vraag: gebruik 
ik mijn tijd op een goede manier, doe ik de goede dingen? Of 
houden we onszelf bezig met onbelangrijke zaken?

Bij 3xM kijken we vol dankbaarheid terug op wat we in de 
afgelopen 37 jaar hebben bereikt. We voelen ons onderdeel 

van Gods werk om Zijn blijde boodschap te verkondigen, juist 
in landen waar het Woord nog nauwelijks klinkt. 

In dit jaar gaan we daar vol passie mee verder. We hopen 
vooruitgang te boeken met onze plannen voor uitzendingen 
in Japan. We verheugen ons erop dat in Bangladesh met Pasen 
een prachtige musical wordt uitgezonden over de opstanding 
van Christus. We zien uit naar nauwere samenwerkingen met 
predikanten in Nederland, om samen 3xM sterker te maken.

Dit belangrijke werk kan niet zonder uw aanhoudende gebed. 
Wilt u bidden voor ons werk, maar 
vooral voor al die mensen die 
dankzij onze programma’s Jezus 
voor het eerst leren kennen? 

Bedankt!

Martien Timmer, directeur 3xM

Bedankt!

Martien Timmer, directeur 3xM

VOORWOORD



4 ‘Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen’. Dat waren de laat-
ste woorden van Jezus (Mattheüs 28), voordat hij terugging naar zijn 
Vader in de hemel. Die duidelijke opdracht is precies de reden waarvoor 
3xM is opgericht: Zijn naam verkondigen in ‘moeilijke’ landen. We doen 
dat al 25 jaar door kerkelijke leiders samen te brengen en programma’s 
te maken over de sociale noden die de leiders in hun land signaleren. 

VERLANGEN NAAR GROEI
Onze uitzendingen laten mensen niet onberoerd. Elk jaar krijgen we 
duizenden reacties op onze programma’s! Dat is voor ons genoeg reden 
om door te gaan met dit belangrijke werk en te verlangen naar groei! 
3xM speurt voortdurend naar mogelijkheden om het werk uit te 
breiden naar andere landen. In Zuid-Azië werken we al in Pakistan en 
willen we graag uitbreiden naar één van de andere zogenoemde ‘stan 
landen’. Maar ook in Japan zien we nu kansen, na jaren van voorberei-
ding. Verder zien we kansen in (Zuid)-Oost Azië. 

OPENINGEN
We zijn ontzettend benieuwd of en hoe de Heer openingen gaat geven 
om ons werk uit te breiden. Of we kerkelijke leiders bij elkaar krijgen 
om samen te werken. Of we lokale partnerorganisaties gaan vinden die 
de programma’s willen maken. En of we de kans krijgen op nationale 
televisiezenders met miljoenen kijkers uit te zenden, zodat we maxi-
maal bereik hebben.  Eén ding is zeker: de laatste woorden van Jezus 
op aarde zijn nog altijd  urgent. Alle volken! Het zijn boeiende tijden en 
we hebben als 3xM geen tijd te verliezen. 

We willen we het werk in genoemde landen laten groeien. Om dat te 
bereiken zullen we moeten groeien in organisatie, gebed en fi nanciën. 
Financieel betekent dit dat we per eind 2026 een bedrag van 3 miljoen 
euro per jaar nodig hebben, dat is een stevige ambitie. Tegelijkertijd be-
seffen we dat het in essentie niet om geld gaat, maar om de bereidheid 
in ieders hart om te investeren in het koninkrijk van God.

ONZE PASSIE VOOR DE KOMENDE 10 JAAR

3xM heeft een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de komende jaren. 
Een samenvatting daarvan vindt u op de website 3xm.nl. Hier de grote lijnen:



3xM werkt in Franstalig West-Afrika omdat 
daar weinig christelijke  televisie is. In 
deze islamitische wereld is het niet 
eenvoudig om Bijbelse informatie 
of betrouwbare kennis van het 
christendom te krijgen. Televisie 
geeft gelegenheid mensen te 
bereiken en hun hart te raken. 
Op dit moment werken we in 
twaalf landen.

In 2015 is gestart met de 
dramaserie ‘Family Life’, later 
werd deze vervolgd onder de naam ’Fractured Family’ 
(gebroken families), waarvan er in 2016 zes zijn gemaakt. 
De serie speelt zich af binnen een gezin en is gebaseerd op 
christelijke waarden en oplossingen. Het biedt niet alleen 
amusement maar laat de huidige jongeren- en familiecultuur 
zien in een reële omgeving met oplossingen gebaseerd op 
de Bijbel. Aan het einde van de programma’s is er altijd een 
uitnodiging voor kijkers die willen doorpraten over wat ze 
gezien en gehoord hebben.

In 2016 ontvingen we vanuit West-Afrika meer dan 120.000 reacties, 
waaruit blijkt dat onze programma’s iets losmaken bij mensen. 

Een nazorgmedewerker uit Ivoorkust zegt het volgende: 
“Ik ben God dankbaar wat Hij doet in Ivoorkust. Naar 

aanleiding van de programma’s bellen veel mensen 
die informatie willen. Ook zie ik de kerk groeien. 

Daarnaast komen er ook mensen van andere religies 
bij. God geeft ons vrijmoedigheid en kracht.”

Partners uit verschillende landen hebben 
in 2016 hun kennis met elkaar gedeeld in 
Abidjan. Dat was een goede bijeenkomst, 
waarin mensen naast kennis delen elkaar 
ook hebben bemoedigd. Daarnaast werden 

er uiteraard tips aan elkaar gegeven.Zoals het 
opzetten/vernieuwen van een YouTube kanaal, 

meer gebruik maken van en uitzenden 
via social media en meer vertoningen 
uitvoeren in klinieken, scholen en 
jeugdbijeenkomsten. 

3XM IS VOLOP ACTIEF IN WEST-AFRIKA
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■   CENTRAAL-AZIË
 We zijn dankbaar voor de productie van zes    
 televisieprogramma’s in 2016. We bidden voor wijsheid
 en creativiteit bij het maken van nieuwe uitzendingen en  
 om zegen voor de kijkers. 

■   BANGLADESH
  We zijn dankbaar voor alle reacties op de programma’s in 

het land – mensenlevens zijn écht veranderd. We bidden 
voor de instabiele politieke situatie in het land.

■   WEST-AFRIKA
  We danken dat de televisiekanalen bereid zijn de nieuwe 

serie Heart Beat uit te zenden.

■   PAKISTAN
Onze partner is steeds actiever op social media en krijgt 
ook een groeiend aantal reacties. Uit angst voor vervolging 

en geweld gaat ze zich de komende tijd 
helemaal niet of minder actief opstellen op 

social media. We bidden om bescherming.

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

‘IK BEN BLIJ EN DANKBAAR VOOR 3XM’ 
Donateur mevrouw Van Herp stuurde ons een bemoedigende mail, die wij graag met u 
delen. Dergelijke mails helpen ons om met goede moed door te gaan met dit werk.

Van Herp vertelt: “In 1931 vertrokken mijn pas getrouwde ouders naar het 
toenmalig Nederlands Indië. In dienst van de Zending van de Gereformeerde 
Kerk gingen ze werken op één van de “inheemse” scholen op Java. Ze wilden 
de kinderen daar van de Here Jezus vertellen. 

Mijn ouders werden gezegend met 4 dochters, van wie ik de tweede ben. Aan 
ons bijzonder gelukkige bestaan maakte Japan een ruw einde. Mijn vader 
heeft  die vreselijke tijd niet overleefd. Wij belandden in een Jappenkamp. 
Mijn moeder heeft haar (missionaire) geloof behouden. Dit is kennelijk op mij 
overgekomen. Want hier in Nederland, na de repatriëring, was mijn ideaal ook 
bij de zending te gaan werken. Helaas had ik geen fysieke en mentale energie 
om dat te verwezenlijken.

Het heeft mij nooit losgelaten. Daarom ben ik zo blij en dankbaar met het 
bestaan van 3xM.  Ik kan  niet letterlijk mijn medewerking  geven. Maar ik 
ben nu wel fi nancieel in staat om ’vanaf de kantlijn’ mee te werken. 
Steeds ben ik dankbaar als ik lees dat God Zijn zegen geeft op uw 
missionaire werk. Als de vreselijke berichten over de 
wandaden van IS of Al Qaida via de media tot ons 
komen, denk ik: God gaat Zijn ongekende gang en zal 
NOOIT het werk laten vallen dat Zijn Hand begon.

Jezus gaf de discipelen (en dus ook ons) de opdracht 
het evangelie te brengen tot de uitersten der aarde. Hij 
zei ook: Ik ben met jullie. 

Ik wens u en alle gedreven 3xM-medewerkers Gods 
onmisbare Zegen en kracht toe. Met zusterlijk groeten 
van H.J. van Herp.’’

WILT U 
MEEBIDDEN?

Aanmelden via 
info@3xm.nl
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GEZOCHT: 
INTERNATIONALE 
FONDSENWERVER

3xM  is voortdurend op zoek naar 
mensen die vanuit betrokkenheid bij het 
zendingswerk van 3xM hun kwaliteiten 
willen inzetten. Dat kan op veel 
verschillende terreinen. Op dit moment is 
er een vacature voor een internationale 
fondsenwerver. We zoeken een energieke 
pionier die op vrijwillige basis, tegen 
onkostenvergoeding, via een netwerk van 
nieuwe relaties fondsen wil werven in 
het buitenland. Neem contact op met Bea 
Achterbergh (b.achterbergh@3xm.nl )voor 
een open en vrijblijvend gesprek over wat 
we voor elkaar kunnen betekenen.

Voor meer vrijwilligersvacatures kijk op: 3xm.nl

3XM BIJ 
‘NEDERLAND ZINGT ‘

Op 22 april 2017 is het zover: De Nederland 
Zingt Dag 2017! Op deze dag komen 
duizenden mensen samen om voor God te 
zingen. Samen zingen, samen geloven! Het 
thema van deze dag is 'Bouw Uw Koninkrijk'. 
Deze Nederland Zingt Dag heeft een extra 
feestelijk tintje omdat de Evangelische 
Omroep dit jaar 50 jaar bestaat. 3xM is met 
een stand aanwezig op deze bijzondere 
dag en de opbrengst van de EO Metterdaad 
actie van die dag is bestemd voor de tv- 
programma’s van 3xM in Bangladesh.

GEZOCHT: 
VRIJWILLIGERS 
VOOR OPWEKKING

3xM is ook aanwezig bij Opwekking, 
dat dit jaar van 2 tot 5 juni wordt 
gehouden nabij Biddinghuizen. 
Een bijzondere plek om duizenden 
christenen van allerlei snit te 
ontmoeten en te vertellen over 
het werk van 3xM. Wilt u een 
paar uurtjes onze stand helpen 
bemensen? 
Meldt u dan via info@3xm.nl.

KERKEN, BEDANKT!

Wij willen alle kerken die ons in 2016 
hebben gesteund hartelijk danken voor 
alle (extra) collecteopbrengsten. Wilt 
u als kerk ons werk steunen en/of een 
voorlichting tijdens bijvoorbeeld uw 
gemeente-avond? Neemt u dan contact 
op 3xM voor meer informatie via 
info@3xM.nl of bel 033 286 41 03.
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VRIJHEID IN CHRISTUS
Armoede en misbruik brachten John Migan uit Benin op 14-jarige leef-
tijd op straat. Met zijn drumtalent had hij iets kunnen maken van zijn 
leven, maar een losbandig leven vol drugs en prostitutie maakte hem 
doodziek. Tot hij een boodschap van God hoorde die hem tot inkeer 
bracht. John werkt nu mee aan christelijke tv in zijn land en helpt jong 
en oud hun problemen aan te pakken. Ook ageerde John tegen het 
jaarlijkse voodoo-festival in zijn land. In het West-Afrikaanse Benin is 
voodoo een erkende ‘religie’. 

John werkt als muzikant mee aan christelijke tv-programma’s in zijn 
land. In die hoedanigheid componeerde hij een lied met de boodschap 
dat God goed is en voodoo slecht. Dat viel slecht bij aanhangers van 
deze occulte praktijken. Toen hij najaar 2016 in de krant La Bonne Nou-
velle pleitte voor de afschaffing van het jaarlijkse voodoo-festival werd 
hij met de dood bedreigd. 

JEANS VOL NAMEN
‘Als kind kreeg ik geen liefde en werd ik veel geslagen. Daarom ben ik 
weggelopen toen ik 14 jaar was en leefde ik op straat. Ik leidde een 
losbandig leven vol drank, drugs en seks. Telkens als ik met een vrouw had 
geslapen, schreef ik haar naam op een paar jeans die ik speciaal voor die 
gelegenheid apart hield, tot er geen plekje meer over was om een naam te 
schrijven. 

Uiteindelijk besefte ik dat ik aan deze manier van leven kapot zou gaan. 
Een evangelist had me een keer direct aangesproken en zei dat ik zou 

sterven door de drugs. Zijn woorden bleven 
in mijn hoofd hangen, maar ik kon niet vrij 
worden van mijn slechte gewoonten.’

STEM IN DE NACHT
‘Op een zondagochtend was ik dronken 
in slaap gevallen. Tot ik een stem hoorde: 
‘John, word wakker. Er is daar een kerk; ga 
daar naar toe.’ Het was nog maar zes uur in 
de morgen, dus wilde ik weer gaan slapen. 
Opnieuw maakte die stem me wakker met 
dezelfde woorden. Ik ging. 

De muziek en zang tijdens de kerkdienst 
maakten enorme indruk op mij. Al snel 
was ik in tranen. De woorden van de 
voorganger leken alleen voor mij be-
stemd. ‘Je verspeelt je leven met drugs 
en prostituees. Aan het eind ben ik naar 
voren gegaan en heb mijn leven aan 
Christus gegeven. Dat was een prachtige 
dag! Nu dien ik in de kerk met mijn zang 
en muziek, ben ik gelukkig getrouwd en 
dankbaar voor mijn nieuwe leven.’ 
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Zending voert terug op de woorden van Jezus. ‘Ik zend jullie als schapen 
onder de wolven’ zei Jezus in Matt. 10:16. En bij Zijn afscheid: ‘Trek 
eropuit en maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam 
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hun alles 
onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. En wees er zeker van: Ik ben 
bij jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld.’ (Matt. 
28: 19). Dat laatste kennen we als het grote zendingsbevel. Je zou dus 
kunnen zeggen dat discipelen apostelen werden en apostelen zendelin-
gen, zenders. 

Jarenlang hebben we in lijn met Matt. 28 gesproken over ‘zending’. En 
dat is eigenaardig. Zending is namelijk helemaal niet de kern van de 
woorden van de Jezus. ‘Zending’ is enkel de beweging: trek eropuit! De 

kern gaat over hele andere dingen: maak leerlingen, 
doop in Mijn naam, leer onderhouden, wees 

zeker. Zending heeft iets eenzijdigs in 
zich. Van de hengel uitwerpen, bijten en 
binnenhalen. 

Door schade en schande hebben we 
inmiddels geleerd dat dat niet meer de 
weg is. Begeef je je onder mensen die 
God niet kennen, dan is het belangrijk 
meer te doen dan alleen te zenden. Omdat 
de tijd achter de rug is dat mensen iets 
van je aannamen omdat jij het zei. Of om-

dat je een instituut of een zuil vertegen-
woordigde. Gezag moet steeds meer 

verdiend worden. Ieder van ons stelt zijn eigen palet aan meningen en 
overtuigingen op een unieke manier samen. Waarheid is steeds meer 
iets van gedeelde beleving geworden. Waar voor mij, voor ons, voor jou.

En middenin die turbulentie is Jezus de weg, de waarheid en het leven. 
Vraagt Jezus van ons dat we maken, dopen, leren en zijn. Een uitdagende 
opdracht! Je zult eerst on speaking terms moeten komen, wil de bood-
schap die je hebt overkomen. Vandaar dat vriendschapsevangelisatie 
belangrijk is geworden. En dat het christelijke zout waarmee vroeger 
gestrooid kon worden als was het voortdurend hartje winter, vandaag de 
dag alleen nog gegeten wordt als het nog net waarneembaar gedoseerd 
wordt. Meer wordt niet verdragen. 

We krijgen hier binnen 3xM nog wel eens verbaasde reacties als we 
uitleggen op welke manier wij het evangelie van Jezus uit willen dragen. 
Ook wij merken dat te christelijke programma’s niet worden verdra-
gen, althans niet door mensen die God niet kennen. We maken daarom 
steeds meer sociale programma’s waaraan we het zout van Gods woord 
gedoseerd toevoegen. Smaakmakers willen we zijn, zodat we leerlingen 
maken. 

Dat werk doen we vanuit die prachtige woorden van Jezus: ‘Ik ben bij 
jullie, van dag tot dag, tot aan de voltooiing van de wereld’. Want er 
komt een dag dat Jezus terugkomt. We zijn zo benieuwd wat ons werk 
allemaal heeft uitgewerkt in deze wereld, waar moslims veelal in het 
verborgene geloven. Tot die dag dat zichtbaar mag worden dat op hun 
voorhoofd staat geschreven: ‘Zender ontvangen’. 

BLOGZENDER ONTVANGEN 
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Zoon van Hamas 
Mosab Hassan Yousef

De Groene Prins werd deze Palestijn genoemd, hij was toegewijd moslim. 
Mosab Hassan Yousef is de oudste zoon van één van de meest vooraanstaande 
leiders van de Hamas, voorbestemd om hem op te volgen. 

Een aangrijpend verslag van een Hamas-insider die ervoor koos om de 
gewelddadige toekomst waarvoor hij bestemd was, los te laten. Hij onderging 
Israëlische gevangenschap en martelingen. Uit liefde voor zijn volk sloot hij 
een pact met Sjin Bet, de Israëlische geheime dienst en spioneerde voor Israël. 
Het leidde ertoe dat hij moest vluchten en onderduiken. 

Een waargebeurd verhaal van iemand die het Midden-Oosten werkelijk aan het 
hart gaat, die de wortel van het confl ict terugvoert op de tweedracht tussen 
Sara en Hagar. 

Van verschillende kanten laat hij het schijnbaar onoplosbaar confl ict zien met 
terreur, verraad, politieke intriges en moeilijke keuzes. Maar ook een verhaal van 
liefde voor God, voor zijn ouders en voor zijn volk. In het naschrift schrijft hij: “Ik 
hoop van ganser harte dat ik mijn volk – Palestijnse volgelingen van de islam 
die honderden jaren zijn uitgebuit door corrupte regimes – kan laten zien dat de 
waarheid hen kan bevrijden. Voor christenen is de boodschap dat we de mensen, 
overal op aarde, onvoorwaardelijk moeten liefhebben. Als wij Jezus in deze wereld 
willen vertegenwoordigen, dienen we zijn boodschap van liefde uit te dragen.” 

BOEK/FILM BESPREKING

Zoon van Hamas
Mosab Hassan Yousef

Paperback 263 pagina’s
Uitgave Kok 
ISBN 978 90 435 1812 3
Prijs € 17,50



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
Een periodieke schenking of een lijfrenteschenking is een overzichtelijke en fi scaal 
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 profi teert 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, stuur een mail naar 
info@3xm.nl of bel 033 286 42 10.

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 fi ctief 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

JAARKALENDER 3XM

In januari heeft u een 3xM jaarkalender ontvangen. 
Helaas is er een fout gemaakt in de notering van 
de weeknummers. Onze drukker heeft deze fout 
hersteld. Wilt u een nieuwe kalender ontvangen? 
Geef dan uw naam en adres door 
via info@3xm.nl en vermeld dat 
u graag een nieuwe jaarkalender 
ontvangt.

Heeft u geen kalender 
ontvangen? U kunt er ook een 
aanvragen via info@3xm.nl.

ONTVANG EEN 
UNIEK FOTOLIJSTJE 
GRATIS!

Meld u aan voor de digitale 
nieuwsbrief via info@3xm.nl. 
Vergeet niet uw naam en 
adresgegevens te vermelden 
in de mail.


