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HET EVANGELIE ELKE DAG
IN MILJOENEN HUISKAMERS 
OP DE TELEVISIE



2 ‘IK BEN HEEL BLIJ DAT U JOH. 3:16 UIT DE BIJBEL MET 

ME HEBT GEDEELD. IK BEN MOSLIM EN DAT HOUDT 

MIJN GEDACHTEN NU ERG BEZIG. DANK U WEL.’
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Wonderen mogen nooit wennen

‘Sta even stil en heb oog voor Gods wonderen,’ staat in Job 37. 
Dat is een wijze raad. Voor je het weet verlies je de wonderen 
van God uit het oog. Toch zijn ze er, volop. Ik ben een mens in 
verwondering. 

In landen waar de meerderheid van de bevolking moslim is, 
mogen we gratis onze programma’s uitzenden op de meest 
vooraanstaande kanalen. Op onze programma’s in West-Afrika 
kwamen meer dan 125.000 reacties binnen!

Soms betrap ik mezelf erop dat we het bijna vanzelfsprekend 
vinden dat er steeds weer deuren voor ons opengaan. Dat 
zoveel mensen reageren op onze programma’s. Of dat de 
uitzendingen zelfs een mensenleven ten goede keren. Het 
is goed om, net als Job, stil te staan en te beseffen: dit zijn 
wonderen van God. Hieraan mogen we nooit wennen. 

Ons bereik is enorm: miljoenen mensen hebben in het 
afgelopen jaar gekeken naar de ruim 46.000 minuten aan 
televisieprogramma’s die we mochten maken en uitzenden. 
In ons jaarverslag vindt u alle cijfers netjes op een rij. U vindt 
een samenvatting van het Jaarverslag in deze InBeeld. Ik hoop 
dat u, net als ik, ervaart hoe wonderlijk onze God voorziet in 
alles wat we nodig hebben.

God voorziet! Ook in nieuwe bestuursleden. We mochten in 
dankbaarheid afscheid nemen van Peti van Maldegem-Luteijn 
en verwelkomen in haar plaats Jos Strengholt. In dit magazine 
stellen we hem aan u voor.

Uiteindelijk draait ons werk om mensen. Wij willen mensen 
in nood bereiken met het evangelie. We worden bemoedigd 
door prachtige reacties van kijkers. Mensen als Ahmed uit 
Kameroen. Hij schrijft ons: ‘Ik maak een moeilijke tijd door in 
mijn leven. Ik had het bijna opgegeven. Hoe meer ik kijk naar 
het programma Nouvelle Generation, hoe meer ik me voel 
herleven en nieuwe kracht krijg. Met Gods hulp mag ik het 
leven weer aangaan. Bedankt.’’

Prachtig, toch?

Martien Timmer, directeur 3xM

VOORWOORD



4 In het kantoor in Amersfoort gaat Timmer, al meer dan 25 jaar verbon-
den aan 3xM, er goed voor zitten. ‘Krachtig’ is een belangrijk woord voor 
3xM, begint hij. ‘Wij willen het evangelie krachtig verspreiden. Met een 
kleine staf hebben we een enorme impact. Jaarlijks bereiken we meer 
dan 20 miljoen mensen in 13 landen.’

Onze programma’s voorzien in een behoefte. Wij kennen de nood. Dat 
komt door onze samenwerking met lokale kerken. We brengen ze sa-
men, vragen welke sociale thema’s spelen. Zij bieden ook de nazorg.’

Het is belangrijk dat de programma’s sociale kwesties aankaarten, vindt 
Timmer. ‘We willen het geestelijke en het sociale in samenhang zien. 
Daarom zetten we de programma’s op rond een concreet sociaal thema, 
waarbij we de weg wijzen naar het evangelie.’

Televisie is en blijft het centrale medium. ‘We zien de unieke kansen 
van TV. 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 huizen, in hutjes, in sjieke huizen en in café’s.

Een goede communicatie met de Nederlandse achterban vindt Timmer 
wezenlijk. ‘We willen eerlijk zijn over geld en wat ons werk oplevert. 
Over de strijkstok, over wat de directeur verdient, over effect en impact. 
De impact onderzoeken laten we onafhankelijk doen.’

Timmer roemt de sfeer op het kantoor in Nederland. ‘We vinden een 
goede werksfeer belangrijk. We hebben een open interne bedrijfscul-
tuur. Er heerst vertrouwen en saamhorigheid. We genieten van ons 
eigen pand, dat we gekregen hebben van een donateur. Duurzaamheid 
vinden we belangrijk. Daarom ligt ons kantoor direct bij het station, 
gebruiken we fair trade producten en gaan we LED verlichting en zon-
nepanelen plaatsen.’

DE KRACHT VAN 3XM
In landen waar armoede en geweld heersen, bereikt 3xM mensen via televisieprogramma’s waarin Gods boodschap 
van liefde klinkt. Maar wat is nu eigenlijk de kracht van 3xM. Directeur Martien Timmer vertelt.



3XM IN CENTRAAL-AZIË

JAARVERSLAG 2016 
TE LEZEN!
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3xM zendt ook uit in Centraal-Azië. In deze moei-
lijke toegankelijke landen worden televisieseries 
waarin de hoopgevende boodschap van Jezus 
Christus wordt verteld. In Centraal-Azië groeit 
de islam snel, is er geen sprake van godsdienst-
vrijheid en zijn veel mensen nog nooit met het 
evangelie in aanraking gekomen. 

In dit van oorsprong nomadengebied zijn de fami-
lie- en gezinsrelaties vaak ingewikkeld. Daar spe-
len onze programma’s met het evangelie op in. Er 
wordt uitgelegd wat de praktische gevolgen zijn 

van keuzes die je maakt, dat overal vergeving voor 
is en dat een leven met Jezus Christus goed is.

Een van de programma’s gaat over een jongen, 
Sunan. Hij is al zijn familie kwijt en wordt ge-
adopteerd door een buurman. Hij wordt als slaaf 
gebruikt en geslagen. Hij wordt zelfs blind! In 
het programma wordt een liefdesverhaal verteld 
waarbij vriendschap, relaties en de liefde van God 
duidelijk zichtbaar worden. Ook is er aandacht 
voor het thema vergeving.

Benieuwd naar ons Jaarverslag over 2016? 
U kunt het nu lezen op onze website. Het 
verslag staat boordevol feiten en verhalen 
over ons bijzondere werk. 

Ga naar www.3xm.nl/over/documenten



n   BANGLADESH
  In Bangladesh krijgen sociale misstanden aandacht in 

onze televisieprogramma’s. Veel meisjes en vrouwen zijn 
slachtoffer van zuuraanvallen of bedreigend gedrag van 
mannen. Voor hen vaak geen huwelijk, geen werk en soms 
zelfs geen welkom meer in de familie. Wilt u bidden voor 
de meisjes en vrouwen in Bangladesh?

n   WEST-AFRIKA
  We willen danken dat er na jaren weer programma’s 

worden uitgezonden in Mali. Wilt u bidden voor het blijven 
uitzenden van de programma’s in de andere landen?

n   CENTRAAL-AZIË
  We willen bidden voor de politieke instabiliteit in 

Centraal-Azië. Ook willen we bidden voor de productie 
van de programma’s. Daarnaast vragen we gebed voor 
de acceptatie van de programma’s door de nationale 

televisiezender in Centraal-Azië. 

n     PAKISTAN
We danken voor de bezoeken aan de 
dorpen en de filmvoorstellingen die 
goed zijn verlopen. Ook danken we voor 
geslaagde nazorgtrainingen. We vragen 

gebed voor het media-team.

BIDT U MEE? 
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WILT U 
MEEBIDDEN?

Aanmelden via 
info@3xm.nl
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TEAM 3XM 

Dit is een deel van het team van 3xM. Samen 
zorgen we ervoor dat onze televisieprogram-
ma’s het verschil maken in het leven van 
mensen in ontwikkelingslanden. Wilt u als 
vrijwilliger hierbij betrokken zijn? Of wil je 
stage lopen bij 3xM? Neem dan contact op 
met Bea Achterbergh (b.achterbergh@3xM.nl) 
om de mogelijkheden te bespreken. 

NIEUW BESTUURSLID 3XM

Jos Strengholt (1959) studeerde geschiedenis in 
Utrecht, met specialisatie de geschiedenis van 
de islam in het Midden-Oosten. In 1988 vertrok 
hij naar Egypte. Daar verwierf hij bekendheid 
met zijn verslaggeving van de Eerste Golfoorlog 
(1990-1991). Strengholt promoveerde in 2008 
aan de Universiteit Utrecht op Evangeliever-

kondiging via Arabischtalige radio-uitzendingen 
in het Midden-Oosten. Hij vindt dat christelijke 
uitzendingen zich dienen te kenmerken door 
een balans van kerygma, konoinia en diaconia. 
Strengholt is Anglicaans priester. Vanwege zijn 
kennis van media en theologie vinden we Jos 
een aanwinst voor 3xM!

Vanaf 1 maart 2017 is Jos Strengholt toegetreden tot het bestuur van 3xM. 
Hij neemt de plaats in van mevrouw Peti van Maldegem-Luteijn.
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TELEVISIE VERANDERT NIETS 
AAN DE SITUATIE

Als voorzitter van de stichting SOFAK, die migrantenker-
ken ondersteunt, kom ik regelmatig bij voorgangers en 
leden van migrantenkerken ‘over de vloer’. De inrichting 
van het huis is vaak anders dan wij gewend zijn. Tegen 
de muur staat vaak een grote bank. Daar tegenover een 
groot televisiescherm. Het geluid van de televisie wordt 
laag gezet, maar hij blijft wel aanstaan tijdens mijn 
bezoek. Eerlijk gezegd denk ik dat hij altijd aanstaat. Het 
is de verbinding met de buitenwereld, soms ook met het 
thuisland. 

Zo kwam ik een keer bij een Koerdische christen. Ook hij 
liet de televisie aanstaan. Allerlei beelden van de oorlog 
in Irak en Syrië kwamen voorbij. Hij vertelde me, dat hij 
soms zat te huilen bij de televisie uit frustratie over al 
het geweld dat er in zijn thuisland plaatsvond. ‘Soms 
heb ik de neiging om mijn koffer te pakken en naar het 
strijdveld te gaan om mee te vechten. Ik voel me zo 
machteloos als ik dit allemaal zie.’ Ik ben bang dat deze 
broeder door al dat geweld uit zijn thuisland de wond 
in zijn hart telkens opnieuw openkrabde. Hij keek ernaar, 
maar die televisie veranderde niets aan de situatie. Het 
maakte hem alleen maar hopelozer en opstandiger. 

Televisie verandert niets aan de situatie. Maar de bood-
schap die binnenkomt kan wel degelijk iets in je leven 
veranderen. Die boodschap kan je het gevoel geven dat 
je machteloos bent, kan je boos of verdrietig maken of 
kan je je armoede even doen vergeten. 

Toen ik daarover nadacht realiseerde ik me opnieuw hoe 
belangrijk het is dat de blijde boodschap van het evan-
gelie ook via de televisie wordt doorgegeven. Met name 
in landen waar moslims in de meerderheid zijn kun je 
niet zomaar een evangelisatietoespraak uitzenden. Ik 
vind het fantastisch om te zien hoe een organisatie als 
3xM in samenwerking met lokale partners dat doet. 

Televisie verandert niets aan je situatie. Maar Jezus 
wel! En juist via de televisie kom je met de boodschap 
van verlossing en vernieuwing elke huiskamer binnen. 
Daarom steun ik graag organisaties zoals 3xM. 

ds. Hans Eschbach, lid Comité van Aanbeveling 3xM
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BOEKBESPREKING

Rode Inkt 
Kathi Macias

Er spelen drie verhalen door elkaar, die door gebed met 
elkaar verbonden zijn. Er is de jonge Chinese vrouw Zhen-li, 
die om haar geloof gevangen zit in China. Een wrede bewaker 
haalt alles uit de kast om heer geloof te breken.

Julia, bewoonster van Huize Rivierzicht, vormt samen met 
Laura een gebedsgroep. Een nieuwe bewoonster zet zich 
tegen hen af maar het blijkt een schreeuw om hulp en liefde.

En dan is er nog Maggie, jong en verliefd. Ze zet zich af tegen 
de gevestigde orde, maar valt in handen van een loverboy.

Door geloof en gebed zijn de levens verweven. Diep 
ontroerend is het om te lezen wat een kracht er uitgaat 
van gebed wereldwijd. Maar ook persoonlijk is het een 
onvoorstelbare kracht. 

Een aangrijpend boek over geweld en liefde, over angst en 
moed, over verraad en vertrouwen. Maar vooral over wat God 
doet in die verschillende situaties. 

Rode inkt is het eerst boek in de serie De kracht van geloof.

Rode Inkt
Kathi Macias

Paperback, 288 pagina’s
Uitgeverij Voorhoeve 
ISBN 978 90 2971 767 0
Prijs € 19,95
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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



11

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 (€)
Baten

 Donaties en giften 75% 761.463

 Nalatenschappen  3% 26.316

 Baten van bedrijven 1% 12.425

  Baten van organisaties  

zonder winststreven  21% 219.520

   1.019.724
Lasten

 Projecten 54% 552.099

 Voorlichting 26% 263.222

 Fondsenwerving 10% 107.290

 Beheer en administratie 9% 94.305

 Saldo rentebaten en -lasten 1% 12.897

  1.029.813

TERUGBLIK 2016
In 2016 is in totaal € 1.019.724 aan inkomsten ontvangen. Ten 

opzichte van de begroting is dat een lichte daling van 6%. In 

vergelijking met 2015 zijn de inkomsten met 29% gedaald. Dit 

verschil wordt grotendeels veroorzaakt door minder inkomsten 

uit de USA: een belangrijke donateur heeft haar bijdrage vanaf 

2016 stopgezet.

De totale lasten van 1.029.813 zijn 17% lager ten opzichte van 

de begroting. Dit wordt met name veroorzaakt door minder 

projectkosten voor het project in Pakistan: de partner had geld 

dat in het verleden van 3xM was ontvangen, nog niet besteed. 

Als dit geld is besteed, maakt 3xM weer geld over aan de partner. 

Verder mogen we een bestaande reservering die bestemd was 

voor Pakistan, gebruiken voor ons project in Nieuw-Azië. Door de 

vrijval van deze reservering, zijn de kosten ook lager dan begroot.

Het verschil tussen de inkomsten van € 1.019.724 en de 

uitgaven van € 1.029.813 betekent een negatief resultaat van 

€ 10.089. Dit negatieve resultaat is met name gedekt door het 

bestemmingsfonds voor Centraal-Azië. Voor dit project hadden we 

in 2016 minder inkomsten dan uitgaven, daarom hebben we het 

bestemmingsfonds voor dit project gedeeltelijk besteed.

3xM heeft in 2016 een percentage wervingskosten ten opzichte 

van de inkomsten van 11%. Dit blijft binnen de eigen norm van 

15%.

De cijfers komen uit de door WITh accountants B.V. gecontroleerde 

jaarrekening 2016. Bij de jaarrekening is door hen een 

goedkeurende controleverklaring afgegeven.

DANKBAAR
We zijn dankbaar voor de financiële steun 
die we ontvingen, het gebed waardoor we 
gedragen werden en de verbondenheid die er 
is in Christus. 

MEER LEZEN?
U kunt het volledige jaarverslag downloaden 
van onze website www.3xM.nl of opvragen bij 
ons kantoor. Bel: 033-286 41 03 of e-mail: in-
fo@3xm.nl. De volledige jaar rekening inclusief 
toelichting is beschikbaar via de website.
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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.) 
J. Strengholt, PhD
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

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.

PROFETISCH 
SCHILDEREN

Tijdens de New Wine conferentie 
van 22 t/m 28 juli 2017 in 
Biddinghuizen geeft Wilma 
Timmer vanuit 3xM een workshop 
Profetisch Schilderen. Dat is 
schilderen vanuit de inspiratie van 
de Heilige Geest. Het thema van 
deze conferentie is: God is in ons 
midden.


