
Investeer structureel  in het 
unieke werk van 3xM via een 
periodieke schenking!

PERIODIEK SCHENKEN



Zuurgooien is een van de misstanden in 
o.a. Bangladesh, waardoor vrouwen voor 
het leven getekend zijn, zowel uiterlijk als 
innerlijk. Dit gebeurde met Ayesha op 
12-jarige leeftijd. In de tv programma’s 
wordt een boodschap van hoop en 
vergeving  gebracht voor slachtoffers en 
daders.

3xM is een internationale 
zendingsorganisatie die via TV het 
evangelie wereldwijd wil verspreiden. 
Het krachtige van (nationale) TV is dat 
we in de huiskamers van de mensen 
komen. Mensen horen de programma’s 
in hun eigen taal en in hun eigen 
culturele context. We hebben op die 
manier de unieke kans om binnen te 
komen in hutjes, in sjieke huizen, in 
café’s.

DE UNIEKE WERKWIJZE 
VAN 3XM

WIJ HEBBEN EEN GROOT BEREIK…

3xM heeft een heel groot bereik, omdat de grote televisiestations in de 
landen waar wij werken – zeg maar de RTL4’s – onze partners ruimte 
geven om de christelijke programma’s uit te zenden. Soms wordt er 
uitgezonden op een televisiezender waarvan de eigenaar moslim is.

DE BIJZONDERE WERKWIJZE VAN 3XM
…IN SLECHT TOEGANKELIJKE LANDEN.

Wij werken bewust in moeilijk toegankelijke landen in Franstalig West- 
Afrika, Bangladesh en Centraal-Azië. We willen dáár actief zijn waar er nog 
geen christelijke televisie is. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 15:20: “maar 
ik heb er een eer in gesteld het niet op plaatsen te verkondigen waar 
Christus al bekend was. Ik wilde niet op het fundament van een ander 
bouwen.”

KERKEN WERKEN SAMEN… 

In de gebieden waar we werken proberen we zoveel 
mogelijk leiders van kerken bij elkaar te brengen om 
samen het evangelie te verkondigen. En we zien dat dit 
lukt! Met hen kiezen we belangrijke sociale onderwerpen, 
zoals zuurgooien in Bangladesh, die we verweven met 
bijvoorbeeld een Bijbeltekst. 

…IN VERTROUWEN OP GOD

Onze werkwijze is uniek en we geloven in Gods almacht. Hij kan deuren openen in 
moeilijk toegankelijke landen. We zien het gebeuren. Vorig jaar ontvingen we ongeveer 
120.000 reacties van mensen. En we zijn nog niet klaar: miljoenen hebben het 
evangelie nog niet gehoord! Bijvoorbeeld in Japan. Met Gods hulp kunnen we mensen 
bereiken waar anderen dat niet kunnen. 

“Ik ben God dankbaar voor wat Hij doet in Ivoorkust. 
Naar aanleiding van de programma’s bellen veel mensen 

die informatie willen. Ook zie ik de kerk groeien. Er 
komen ook mensen van andere religies bij. God geeft ons 

vrijmoedigheid en kracht.”

Nazorgmedewerker, Ivoorkust



3xM heeft een ANBI-status. Uw giften 

zijn dus fiscaal aftrekbaar en 3xM hoeft 

geen schenkingsrecht af te dragen. Met 

een periodieke schenking profiteert u 

van het maximale belastingvoordeel: 

er geldt geen drempelinkomen of maxi-

maal aftrekbaar bedrag. 

U geeft 3xM met een periodieke schen-

king zekerheid voor de toekomst, omdat 

we voor een aantal jaren vooruit weten 

op welke steun we kunnen rekenen. 

Vanaf januari 2014 hoeft een periodieke 

schenking niet meer vastgelegd te wor-

den in een akte via een notaris. Een on-

derhandse overeenkomst is voldoende. 

Een periodieke schenking of  lijfrenteschenking is een overzich-
telijke en fiscaal aantrekkelijke manier om 3xM te steunen. In 
een schriftelijke overeenkomst legt u vast welk bedrag u jaar-
lijks voor minstens vijf achtereenvolgende jaren wilt schenken. 
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Wat houdt periodiek schenken in? 
U investeert minimaal 5 jaar lang een bedrag van minimaal 
€150,- per jaar in de uitzendingen van 3xM in moeilijk 
toegankelijke landen. Uw gift is gegarandeerd aftrekbaar. Met 
uw bijdrage kunnen bestaande programma’s worden voortgezet 
en nieuwe uitzendingen worden gemaakt.

Ambitieus, maar niet onmogelijk 
3xM heeft een ambitieus meerjarenplan geschreven. We 
willen in nog meer landen het evangelie via TV brengen. Dit 
meerjarenplan kunt u vinden op onze website 3xm.nl.

Wij geloven dat we deze plannen kunnen waarmaken. Met Gods 
genade en uw bijdrage. Een periodieke schenking is voor ons dé 
manier om een gezonde financiële basis te leggen.

Bent u geïnteresseerd? 
Neemt u dan voor meer 
informatie vrijblijvend 
contact op met Bea  
Achterbergh: 033 2864103
b.achterbergh@3xm.nl

Als u aangeeft dit te willen doen, ne-

men wij u al het werk uit handen.

Missie
3xM wil met behulp van televisie (en 

internet) Gods liefde laten zien aan 

mensen die het evangelie van Jezus 

Christus nog niet kennen, met name 

in gebieden waar het evangelie men-

sen anders moeilijk bereikt. Hiertoe 

leidt 3xM lokale christenen op en 

ondersteunt zij hen bij het produce-

ren en uitzenden van aansprekende 

programma’s waarin het evangelie in 

alledaagse situaties getoond wordt.

“Uw programma laat ons zien waar 
we fouten maken en wat de goede 
weg is. Daarom hoop ik dat er nog 

meer worden uitgezonden.’’

Kijker, Bangladesh


