
1

more message in the mediaIN BEELDU
IT

G
AV

E 
N

R
. 3

SE
P

TE
M

B
ER

 2
0

16

IN MOEILIJKE 
OMSTANDIGHEDEN 
GAAN WE DOOR 
MET UITZENDING 
VAN HOOPVOLLE 
PROGRAMMA’S



2
“Ik ben gaan bidden 
en heb gevraagd of 
God de leiding over 
mijn leven wilde 
nemen. Ik kan het 
niet alleen.”
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Steeds meer christenen wereldwijd 
worden vervolgd, meldt Open 
Doors. Het religieus extremisme 
neemt toe. Het zijn zorgwekkende 
berichten, die ook hun weerslag 
hebben op het werk van 3xM. 

Bijvoorbeeld in Bangladesh. De 
politieke situatie is onveranderd 
onrustig sinds de aanslagen 
op westerlingen eind 2015. 
Een terroristische dreiging 
tegen westerlingen of westerse 
doelen blijft actueel. Radicale 
moslimgroepen plegen aanslagen 
op minderheden en gematigde 
moslims. Dit maakt het niet 
eenvoudiger om positief christelijke 
programma’s uit te zenden in dat 
land, en maakt de situatie voor 
onze partners onveilig. Toch gaan 
ze door!

Ook onrustig is het in Pakistan, 
waar op 27 maart een grote aanslag 
werd gepleegd in Lahore, de op 

één na grootste stad van het land. 
Lahore ligt in de provincie Punjab, 
waar ook een van onze projecten 
wordt uitgevoerd. De aanslag werd 
gepleegd in een park waar meer 
dan 3.000 mensen aanwezig waren, 
waaronder veel christenen die 
net uit de kerk kwamen om Pasen 
te vieren. Overigens werden ook 
veel moslims slachtoffer van deze 
aanslag.  

In moeilijke omstandigheden 
houden we ons vast aan de tekst 
van Psalm 90: ‘Laat ons, uw dienaars, 
uw grootse daden zien en laat onze 
kinderen uw grootheid ervaren. Heer, 
onze God, toon ons genegenheid, 
dan zal het goed zijn wat we doen, 
dan zal het stand houden’. Het zou 
de mission statement van 3xM 
kunnen zijn. Wat een voorrecht om 
in het Koninkrijk van God te mogen 
werken. Samen een team te vormen 
van mensen die met passie het 
evangelie van Jezus verder willen 

brengen en steeds opnieuw willen 
laten klinken. In nieuwe vormen, 
met nieuwe woorden, in nieuwe 
gebieden.

3xM heeft een geweldig bereik en 
een geweldige impact. Dat geeft 
ons steeds weer nieuwe energie – 
ook in een wereld vol spanning.

Bid u mee voor ons werk?

Martien Timmer, directeur

VOORWOORD
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‘HET IS PURE 
GENADE DAT 

IK NOG LEEF’

VOORMALIG IMAM:  
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De fundamentalistische moslims van zijn oude moskee 
gingen hem te lijf. Met de tranen in zijn ogen laat Sajor 
littekens op zijn lichaam zien. “Ze mishandelden mij en 
probeerden mij af te slachten. Ze hakten met messen 
op mij in en probeerden de pezen van mijn hak door te 
snijden. Het is pure genade van God dat ik nog leef.” 

Sajor was bang, maar desondanks vol goede moed om in 
Gods Koninkrijk aan de slag te gaan. Hij pakte een studie 
theologie op. Uiteindelijk werd hij predikant van een 
baptistengemeente. Hij kreeg het vurige verlangen om het 
evangelie van Jezus te verkondigen aan moslims. “Ik kreeg 
een diep verlangen om mij te richten op moslims en hen 
te vertellen over de Here Jezus. Ik startte een bijbelgroep 
voor moslims en God gebruikte mij om veel moslims onder 
de heerschappij van Jezus te brengen”, vertelt hij.

Schuilplaats
Dat ging allemaal niet makkelijk. De bedreigingen en 
mishandelingen bleven. Sajor moest verhuizen; hij werd 
ook in zijn nieuwe woonplaats ernstig bedreigd. Maar hij 
laat zich niet uit het veld slaan en blijft hopen op nieuwe 
wegen om zijn plannen waar te maken. “Ik moest stoppen 
met de kerkdiensten in mijn huis. Dat werd te gevaarlijk, 
ook voor mijn vrouw en dochtertje. Maar ik blijf hopen.”

“Mijn toekomstdroom is om een kerk, een bijbelcentrum 
en een school te bouwen in dit gebied. Het is belangrijk 
dat mensen leren over Jezus, zodat ze het christendom 
eerlijk kunnen vergelijken met de Islam. En verder zou ik 
graag een schuilplaats willen bieden aan mensen die ook 
mishandeld zijn om hun geloof.”

INTERVIEW SAJOR
Voormalig imam Sajor was lid van een fundamentalistische 
moslimgroep. “Ik had maar één wens: minstens een christen doden”, 
vertelt hij over zijn vorige leven. “Maar toen las ik in de Koran over 
Jezus. Dat raakte mij diep.” Drie jaar later aanvaardde hij Jezus als zijn 
persoonlijke redder. Hij kreeg de innerlijke rust en vrede waar hij zo 
naar had verlangd. Maar in zijn leven barstte een heftige storm los. 



n   BANGLADESH
  De televisiezender NTV zendt de programma’s uit tegen 

gereduceerd tarief. NTV overweegt om gratis te gaan uitzenden. 
Dat zou van grote betekenis zijn voor 3xM.

n   IVOORKUST
  Door een noodzakelijke reorganisatie moet het team van onze 

partnerorganisatie alle zeilen bijzetten. Bid voor motivatie 
en wijsheid. Bid dat de gestaag toenemende kosten voor 
levensonderhoud (voedsel, water, electriciteit) niet leiden tot 
sociale problemen.

n   CENTRAAL-AZIË
  Het verspreiden van de DVD’s met christelijke televisie-

programma’s wordt hervat. Bid om bescherming voor mensen 
die dit doen; het is niet zonder gevaar om het evangelie te 
verspreiden.

n   PAKISTAN
	 	In	Pakistan	worden	films	vertoond	op	de	markten	en	pleinen	
  in de dorpen; bid voor veiligheid, impact en nazorg in de dorpen 

waar onze partner langsgaat.

n   3XM ORGANISATIE
 Bid dat de laatste maanden van het jaar nog vruchtbaar 
 mogen zijn en we het jaar positief af mogen sluiten.

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

U komt 3xM overal tegen: Ook 
dit jaar stonden we weer met 
onze stand op camping Het 
Beloofde Land in Voorthuizen. 
Een prachtige plek, waar we met 
veel betrokken mensen mooie 
gesprekken hebben kunnen 
voeren over het belangrijke 
zendingswerk van 3xM.

VROUWEN IN BANGLADESH 
ZIJN KWETSBAAR
In oktober en november wordt er via verschillende media aandacht 
gevraagd voor de kwetsbare positie van vrouwen in Bangladesh. 
Daarbij zal er met name ingegaan worden op het kwalijke 
‘zuurgooien’: mannen die zich afgewezen voelen door een vrouw 
gooien als wraak zuur over haar heen. Dat heeft vreselijke gevol-
gen. Vrouwen raken vaak voor het leven verminkt. 

Zuurgooien is een van de misstanden die via de tv-programma’s 
van 3xM aan de kaak worden gesteld. Met goede voorlichting 
wordt duidelijk gemaakt hoe mannen en vrouwen op elkaar 
reageren en wat voor enorme impact zuurgooien heeft. Ook op 
de website van 3xM wordt dit thema uitgelicht met verhalen en 
fi	lmmateriaal.

UTRECHT MISSION
Van Utrecht Mission hoorden we 
het prachtige en verblijdende 
bericht dat zij ons de komende 
drie jaar willen steunen met het 
mooie bedrag van € 25.000 per 
jaar. Het geld is bestemd voor het 
televisieprogramma Fractured 
Family, dat wordt uitgezonden 
in West-Afrika. We zijn bijzonder 
dankbaar voor deze steun. 

MET KERST COLLECTEREN WE VOOR…
Jezus is als Licht in de wereld 
gekomen. Dat vieren we met 
Kerst. Een boodschap die prachtig 
past bij het werk van 3xM: wij 
verspreiden het bevrijdende licht 
van het evangelie via het krachtige 
medium televisie. 3xM roept kerken 
daarom op om de collecte van de 

Kerstnachtdienst te bestemmen 
voor dit zendingswerk. Kerken die 
dit overwegen kunnen een speciaal 
kerstpakket met infomateriaal 
opvragen bij Lisanne van der Beek: 
l.vanderbeek@3xM.nl. Het materiaal 
bevat	fi	lmpjes,	presentaties	en	kleine	
geschenkjes voor de kerkgangers.  

HET BELOOFDE LAND



“Als je een ontmoeting met Jezus hebt gehad, 
verandert je hele leven ingrijpend. Het is 
geweldig om te merken dat je in  Jezus een 
echte compagnon in het leven hebt, die er 
altijd voor je is. Dat gun ik iedereen, juist ook 
de mensen in voor het evangelie moeilijk 
bereikbare landen.”

Donateur Pieter Hansum (56) uit Harderwijk 
spreekt vol passie over zijn christelijk geloof. Hij 
groeide op met het geloof, maar werd pas later 
écht geraakt door het evangelie. “Het werd van 
een religie een levende relatie.”

Hij is enthousiast over het werk van 3xM. 
“Ik vind dat je een heel groot rendement 
kunt halen met je gift”, vertelt hij. “Dat klinkt 
misschien wat economisch, maar zo is het 
niet bedoeld. Wat ik bedoel is dat je met een 
gift aan 3xM heel veel mensen kunt bereiken, 

omdat er gebruik wordt gemaakt van televisie 
en internet. Ik vind het prachtig dat ik daar als 
individu aan kan bijdragen.”

Werk dat door zendelingen wordt gedaan is 
prachtig, vindt hij. “Maar ze bereiken vaak 
relatief weinig mensen. En het aantal arbeiders 
is beperkt. Daarom moet je slim zijn met 
het inzetten van je middelen. Dat doet 3xM 
heel goed. Ook omdat je op deze manier het 
evangelie kunt verkondigen in landen waar dit 
normaal gesproken veel moeilijker lukt.”

Zelf spreekt hij vrijmoedig over het evangelie. 
“Als er even een gelegenheid voor is. Net zoals 
ik enthousiast kan vertellen over de ASN-
bank als het gesprek over banken gaat, kan 
ik enthousiast over mijn geloof vertellen als 
dat ter sprake komt. En soms leidt dat tot hele 
mooie gesprekken. Daar ben ik dankbaar voor.’’

‘IK GUN IEDEREEN 
JEZUS IN ZIJN LEVEN’

IN BEELD
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3xM-donateur Pieter Hansum uit Harderwijk:
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‘IK GUN IEDEREEN 
JEZUS IN ZIJN LEVEN’

BOEKBESPREKING

Kalifaat of de kogel
De impact van Boko Haram op de kerk in Nigeria
Marjon van Dalen

Habila werd door zijn hoofd geschoten, maar door een 
wonder overleefde hij de moordaanslag van Boko Haram. De 
jihadstrijders zaaien dood en verderf, duizenden vonden de 
dood door hun bruut geweld. De christenen in Nigeria worden 
dagelijks geconfronteerd met deze dreiging. Kerken worden 
platgebrand, mensen vermoord alsof een leven niets waard is. 
In hun pijn kunnen de gelovigen zich alleen door Gods genade 
staande houden en zelfs vergeven. Het maakt stil. Het brengt 
ons bij de basis van ons eigen vertrouwen en tot gebed voor 
onze broeders en zusters die zoveel te lijden hebben. 

Marjon van Dalen sprak met slachtoffers en daders. 
Haar verslag werd een diep ontroerend boek over de impact 
die deze terreur heeft op de gewone mensen in Nigeria. 

www.kalifaatofdekogel.nl

Kalifaat of de kogel • Marjon van Dalen
Uitgave van SDOK | Paperback | 112 pag | € 4,95

Ondersteun 3xM nu met een 
periodieke schenking en ontvang 
dit boekje gratis! Zie ook pag. 10
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STEUN HET WERK VAN 3XM

van Marjon van Dalen. Zie pagina 9 voor een 
boekbespreking.

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! 

ONLINE DONEREN
U kunt via de website www.3xm.nl/doneer heel 
eenvoudig doneren voor het werk van 3xM. Op 
de site leest u overigens veel meer over ons 
belangrijke werk. Een bezoek meer dan waard!
Voor persoonlijk advies over schenken aan 3xM 
kunt u contact opnemen met Bea Achterbergh, 
T 033 2864103 of b.achterbergh@3xm.nl

DRAAG STRUCTUREEL BIJ AAN HET 
ZENDINGSWERK VAN 3XM
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	eenvoudige	en	fiscaal	aantrekkelijke	
manier om 3xM te steunen. In een schriftelijke 
overeenkomst legt u vast welk bedrag u jaarlijks 
wilt schenken. De hoogte van de gift bepaalt u 
zelf. De looptijd van een periodieke schenking is 
minstens vijf achtereenvolgende jaren. Met een 
periodieke	schenking	profiteert	u	van	het	maximale	
belastingvoordeel. 3xM hoeft geen schenkingsrecht 
af te dragen. U hoeft hiervoor niet naar de notaris. 
Een onderhandse akte is voldoende. 3xM zorgt voor 
het opstellen en de registratie van de akte. 
Iedere donateur die periodiek gaat schenken 
ontvangt van 3xM het boekje Kalifaat of de kogel 



“HET TV-PROGRAMMA 
HEEFT MIJ WAKKER 
GESCHUD!”

Wilt u deel uitmaken van dit prachtige team mensen? 
3xM is voortdurend op zoek naar vrijwilligers die hun 
kwaliteiten willen inzetten voor het internationale 
zendingswerk van 3xM. Kijk voor de actuele 
vacatures op www.3xM.nl of vraag Bea Achterbergh 
(b.achterbergh@3xM.nl) voor meer informatie.

Winfred Vels, internationaal 
fondsenwerver: “Ik werf fondsen in 
Canada en dat doe ik met veel plezier. 
Langzamerhand bouw ik een netwerk 
op van relaties die 3xM een warm hart 
toedragen en ons werk willen steunen.”

Wil je ook aan de slag als internationaal 
fondsenwerver? Neem contact met ons op!

JOIN THIS TEAM! 11

Dagje uit met alle medewerkers en vrijwilligers 3xM



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

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

Wij nodigen u van harte uit voor een 
feestelijke en inspirerende avond met 
film,	buffet,	diverse	optredens	en	veiling	
op vrijdagavond 7 oktober 2016. De 
toegang is gratis en aan het einde van 
de avond vragen we u via een eenmalige 
machtigingskaart	een	financiële	bijdrage	
te leveren voor het werk van 3xM.

Tijdens een tapasbuffet kunt u genieten 
van optredens en presentaties van
Timzingt, zanggroep Half a Mile en
Martien Timmer (directeur 3xM)

Inloop vanaf 18.30 uur, aanvang buffet 
en programma 19.00 - tot 22.00 uur.
Foyer Rafaël Gemeente, Kosmonaut 2, 
3824 MK Amersfoort

3XM BENEFIET-AVOND VRIJDAG 7 OKTOBER

Wilt u mooie filmpjes zien over 3xM? 
Kijkt u dan op het speciale kanaal van 3xM 
op YouTube: Stichting3xM. Van harte aanbevolen!


