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more message in the mediaIN BEELD

GERAAKT ÉN VERANDERD 
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‘IK HEB GELEERD HOE 
IK EEN VOLGELING VAN 
CHRISTUS KAN ZIJN.’ 



‘Ik weet waar u woont’ | ‘Ik ken uw daden’ | ‘Ik weet dat 
u verdrukt wordt’
Openbaring 3:13, Openbaring 2:2, Openbaring 2:9

In de brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië wordt 
op een ontroerende manier duidelijk dat onze Heer Jezus 
Christus ons heel persoonlijk kent. Weet waar we wonen. 
Weet wat we doen. Weet in welke omstandigheden we 
verkeren. Om daarna voor ieder een prachtig perspectief te 
schetsen in de woorden ‘Wie overwint…’. 

Daar moest ik aan denken toen ik deze foto uit Centraal-
Azië zag. Voor Jezus telt elk mensenleven. Het leven van 
het jochie met het syndroom van Down en ook het leven 
van zijn moeder. Hij weet waar deze mensen wonen, wat 
ze meemaken en wat er in hun hart leeft. Het is boeiend 
dat we als 3xM zoveel sociale thema’s aan mogen raken 
die we in christelijk perspectief kunnen zetten. Daarbij zijn 
we steeds weer verrast door de veelheid aan aansprekende 
thema’s die de lokale partners aandragen. 

Met veel hoop en verwachting zijn we dit jaar ingegaan. 
We zijn overtuigd dat God ons ingangen geeft om in 
nieuwe gebieden aan het werk te gaan. Tegelijkertijd zien 
we al die mooie ontwikkelingen in de gebieden waar we 
al werken. Wat is het toch een zegen om dit werk te 
mogen doen.

Martien Timmer AA, directeur

VOORWOORD
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‘IK LEES DE 
BIJBEL NU 
VOOR AAN 
MIJN MOEDER’



3xM doet méér dan alleen televisie-
programma’s maken. In Pakistan geven 
we ook bijbelcursussen aan vrouwen. 
Die worden erg hoog gewaardeerd. De 
24-jarige Adila volgde de cursus vorig jaar. 
Nu heeft ze veel contact met vrouwen in 
haar dorp en vertelt ze het evangelie door. 
‘Ik heb geleerd hoe ik een volgeling van 
Christus kan zijn en wat onze verantwoor-
delijkheden zijn als christen.’

De training had voor haar ook een onver-
wachte wending. ‘Tijdens de cursus bedacht 
ik dat ik goed opgeleid ben, maar dat mijn 
moeder niet kan lezen of schrijven. Ik begreep 
toen dat het mijn verantwoordelijkheid is om 
de Bijbel voor te gaan lezen aan mijn moeder.’

‘Ik ben meteen aan de slag gegaan en heb 
haar verschillende verhalen voorgelezen, 
zoals over de schepping, Noach, Mozes en de 

Tien Geboden. Dankzij die verhalen is ze nu 
echt geïnteresseerd in het woord van God. Ze 
wordt elke dag sterker in haar geloof.’
Het voorlezen van de verhalen aan haar 
moeder versterkt ook haar eigen geloof, zegt 
Adila. ‘Omdat ik de verhalen aan mijn moeder 
wil vertellen ben ik zelf ook veel meer in de 
bijbel gaan studeren.’ Het geeft haar ook de 
kracht om over God te vertellen in haar dorp. 
‘Ik ben 3xM erg dankbaar voor deze training’, 
besluit ze. 

14 MILJOEN KIJKERS OP YOUTUBE 
IN CENTRAAL-AZIË
3xM is erg dankbaar dat televisiepro-
gramma’s mogen worden uitgezonden in 
Centraal-Azië. In grote delen van dit gebied 
kan het evangelie via regionale televisie 
worden uitgezonden en soms zelfs een 
programma via de nationale tv.

Het is heel bijzonder wat er in Centraal-Azië 
gebeurt, meldt onze lokale partner. Het jaar 
2017 was voor ons een heel mooi jaar. Alleen 
al op YouTube is 14 miljoen keer naar onze 
programma’s gekeken. Dat is echt uniek. 
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n   PAKISTAN
Wij vragen om uw gebed voor de veilig-
heid van christenen. Christenen krijgen 
steeds minder ruimte en ervaren dreiging 
wanneer zij openlijk voor het geloof 
uitkomen. We danken voor de met succes 
geïntroduceerde kinderfilmvoorstellingen 
en trainingen van zondagsschoolleiders. 
We hopen dit voort te zetten. Dat veel 
kinderen Jezus mogen leren kennen!

n   CENTRAAL-AZIË
Het aantal kijkers naar de christelijke 
programma’s groeit enorm. Afgelopen jaar 
hebben 14 miljoen mensen naar de 
afleveringen gekeken via internet. We 
danken God hiervoor en bidden dat Hij 
de harten van mensen zal raken.

n   BANGLADESH
 We danken voor het professionele team 
dat goede programma’s produceert die

de christelijke boodschap vertellen. We
bidden dat ook dit jaar weer vele harten 
in Bangladesh geraakt mogen worden met 
de boodschap van Gods liefde en hoop.

n   JAPAN EN AFGHANISTAN
We bidden om Gods leiding en wijsheid 
in het leggen van contacten en produ-
ceren van christelijke tv in deze nieuwe 
projectlanden. 

n   WEST-AFRIKA
We vragen om gebed voor onze nieuwe 
partnerorganisatie New Generation Media; 
voor nieuwe freelancers en goede gezond-
heid en motivatie voor alle medewerkers. 
We bidden om uitzend-
mogelijkheden in 
Senegal, waar het 
nu al jaren niet 
mogelijk is om
uit te zenden.

BIDT U MEE? 

WILT U 
MEEBIDDEN?

Aanmelden via 
info@3xm.nl

KERKEN, BEDANKT!
3xM is erg dankbaar voor de steun van 
Nederlandse kerken voor ons werk. Wij 
willen alle kerkenraden en diaconieën heel 
hartelijk danken voor de giften en de collecte-
opbrengsten! Wilt u als kerk ons werk steunen 
of op een andere manier meer betrokken raken 
bij het werk van 3xM? 

Neemt u dan contact op met Jessica Kirchner, 
j.kirchner@3xm.nl. Jessica stelt zich op pagina 
8 aan u voor.

Gebed is de motor waarop ons werk draait. We zijn afhankelijk van God. We bidden om 
Zijn leiding en bescherming tijdens het werk.
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Onze directeur Martien Timmer heeft een 
boek geschreven over het thema geluk: ‘Waar 
komt geluk vandaan? Een vergelijking van 
wetenschappelijke studies met de Bijbel’. Het 
boek is onlangs verschenen. 

Martien schrijft zelf over het boek: ‘De reden 
om dit boek te schrijven komt voort uit mijn 
observaties over geluk tijdens 
meer dan 250 reizen naar bijna 
zestig landen. In veel landen heb ik 
samengewerkt met lokale mensen. 

Ondanks grote armoede zie ik 
daar veel blijde mensen, zoals 
bijvoorbeeld in Franstalig West-
Afrika. Dan zie ik een vrouw 
op de markt, zittend op een 
omgekeerde emmer met een 
wankel tafeltje voor haar. Ze 
prijst haar waar aan en lacht vrolijk naar haar 
collega’s en bezoekers van de markt. Dan denk 

BIJZONDERE 
FILM OVER 3XM

We zijn erg trots op onze nieuwe, inspirerende 
film over het werk van 3xM. En die komen 
we u graag laten zien! Is uw kerk, vereniging, 
vriendenclub of bijbelstudiegroep geïnteres-
seerd in een lezing over zending in moeilijk 
toegankelijke landen via visuele media? Wij 
staan voor u klaar. 

Neemt u hiervoor contact op met Lisanne van 
der Beek: l.vanderbeek@3xm.nl 
Wij hebben graag contact met u

Wilt u meer informatie 
over 3xM of wilt u ons 
kantoor bezoeken? 
U bent van harte 
welkom. We zijn 
bereikbaar van maandag 
t/m donderdag van 
8.30- 16.30 uur. 
Op vrijdag is ons 
kantoor gesloten.

ik: wat een levensvreugde! Als ik dat vergelijk 
met mijn eigen land, Nederland, dan zie ik daar 
gehaastheid en ontevredenheid. 

Vanuit deze insteek lijkt het alsof mensen in 
met name Afrika meer geluk beleven dan wij 
hier in Nederland. Dit zette me aan het denken 
over de oorzaken van geluk. Als christen ben 

ik benieuwd welke relatie er is 
tussen geluk en geloof en wat 
de wetenschap daarover heeft te 
zeggen. Dit boek is geschreven 
voor wie geen christen zijn, maar 
wel met een open houding tegen 
het christelijk geloof aankijken. 
Of voor hen die dit boek door 
willen geven aan hun niet 
christelijke buurman of –vrouw, 
kennis of vriend.

Het boek is te bestellen op www.boekscout.nl

NIEUW BOEK VAN MARTIEN 
TIMMER OVER ‘GELUK’
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Met veel passie en enthousiasme is Jessica Kirchner bij ons aan het 
werk gegaan als relatiemanager. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat 
zij contact met u opneemt. Zij stelt zich daarom graag aan u voor.

‘Ik ben Jessica Kirchner, ik ben getrouwd en ben moeders van twee 
dochters van 7 en 10 jaar oud. Ik woon in Amersfoort. Verbinding is 
het woord dat als een rode draad door mijn leven loopt. Ik word er zo 
blij van als kerken en organisaties met elkaar samenwerken voor een 
gezamenlijk doel.’ 

‘Met een achtergrond als zendingskind heb ik al jong geleerd wat 
samenwerking tussen diverse zendelingen en lokale christenen 
tot stand kan brengen. Zodoende zette ik mij al als jonge tiener, 
inmiddels weer in Nederland, graag in voor christelijke organisaties en 
interkerkelijke activiteiten.’

‘Na mijn HBO Theologie opleiding wilde ik meer van de wereld zien 
dan alleen christelijke organisaties en kerken. Daarom ben ik mijn 
werkleven begonnen als Intercedent bij Randstad Uitzendbureau. 
Hier heb ik met veel plezier vijf jaar gewerkt en heb ik een flinke 
leerschool gekregen die gericht was op het bouwen van (klant)
relaties. 

‘De laatste paar jaar heb ik me ingezet als Coördinator Vrijwilligers in 
Hart van Vathorst: een gebouw waarin een kerk, een kinderdagverblijf 
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Jessica Kirchner 

EVEN VOORSTELLEN

en twee zorgorganisaties zitten. Tijdens deze periode mocht ik 
mij sterk bezighouden met de onderlinge verbinding en ook de 
verbinding met de wijk Vathorst.’

‘Ik ben heel blij dat ik mij mag gaan inzetten als Relatiemanager 
voor 3XM. Opnieuw mag het leggen van verbinding een grote rol 
spelen in mijn werk. Ik hoop de relaties tussen 3xM en sponsoren 
zoals kerken en bedrijven verder te mogen versterken. Ik zie uit naar 
mooie persoonlijke samenwerkingen waarin we in alle ontspanning 
en creativiteit bouwen aan een sterk zendingswerk vanuit 3xM!
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Jessica Kirchner 

Enkele jaren geleden bezochten mijn vrouw 
en ik een land in Afrika. Onze dochter en 
haar man deden een half jaar vrijwilligers-
werk onder straatkinderen. Ze lieten ons 
het werk zien, de kinderen zongen een mooi 
ingestudeerd lied voor ons. Een mooie spe-
ciale verwennerij voor ons als ouders!

Maar één van die jongens, ik noem hem Alex, 
had een snee op zijn wang. Toen ik vroeg hoe 
dat kwam vertelde mijn dochter dat deze jon-
gen gestolen had. Als straf had men daarom 
een snee in zijn wang gemaakt zodat hij voor 
altijd als dief gemerkt en herkend kon worden. 
Dit raakte mij heel erg.

Later bezochten we het gevangenismuseum 
in Veenhuizen. Bij de entree ligt daar het 
radbraak kruis en even verderop worden 
verschillende brandmerken ten toon gesteld. 
Iedere stad had zijn eigen brandmerk, zodat je 
herkend werd als dief en ook waar je gestolen 
had. 
Nu is dat wel een aantal eeuwen geleden, 
staat er op de begeleidende bordjes te lezen. 
Maar als we nagaan dat lijfstraffen in Neder-

EEN TEKEN OP JE WANG 
land nog maar 160 jaar geleden werden afge-
schaft, dan zijn ook in Nederland lijfstraffen 
relatief lang toegepast. 

Wat mij bij dit alles bezighoudt is de vraag 
of het de bedoeling is om mensen te (brand)
merken. In de samenleving moet recht gedaan 
worden. Daar hoort straf bij. Maar moet je 
iemand als Alex een merkteken voor het leven 
meegeven? Ik realiseer me dat ik ook niet 
perfect ben en dat ik ook fouten maak. Als er 
voor iedere fout een merkteken zou worden 
aangebracht, dan zag het er niet best voor 
mij uit. 

Ik vraag me af of Jezus wil dat we zo met el-
kaar omgaan. In Lucas 6:31 zegt Hij: ‘Behandel 
anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen’. 
Het heeft ook te maken met hoe we naar 
mensen kijken. Zien we eerst de mens die 
God geschapen heeft of zien we de uiterlijke 
kenmerken, waar gaan we in ons leven op af? 
Bij 3xM verspreiden we de boodschap dat 
ieder mens waardevol is in Gods ogen en dat 
men iedere dag kan beslissen om een keuze 
voor Hem te maken.

STEUN 3XM DOOR 
CROWDFUNDING

Sinds begin dit jaar is 3xM een 
crowdfundingsplatform gestart. Op dit 
platform kunt u verschillende projecten 
financieel ondersteunen. U kunt zelf 
een project kiezen en zo zelf bepalen 
waar uw gift naartoe gaat! Kiest u 
voor het sponsoren van een gedeelte 
van de apparatuur, een christelijk 
televisieprogramma, een gebedsboekje? 
U bepaalt. Benieuwd naar onze lopende 
projecten? Bezoek het platform op 
www.3xm.nl

Martien Timmer



10

Kijk aan, kijk aan. Ik sta!
Kijk aan, kijk aan, ik sta! En in mijn hand
Juicht er een boek dat ik nog niet kan lezen,
Maar dat zich open doet. God zij geprezen,
Er is een woord, een naam, een bloedverwant.

Eén van de Kenndey’s, Mandela’s en Annans
Vernoemd naar sterke mannen, grote daden,
Door jonge moeders die in stilte baden:
Zo heeft mijn zoon misschien nog een kans.

Hij zal voorwaar geen moederskindje wezen,
Geen wonder want een moeder heeft hij niet
En niemand weet waar vader is gebleven.

Kijk aan, ik sta! En als ik straks kan lezen,
Juicht van de bladzijden datzelfde 
welkomstlied:
Sta op en ga! Een Zoon is ons gegeven.

Uit: Positief- Geloof in actie 



DRAAG STRUCTUREEL BIJ AAN 
HET ZENDINGSWERK VAN 3XM
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EEN PERIODIEKE SCHENKING IS FISCAAL AANTREKKELIJK
Een periodieke schenking of een lijfrenteschenking is een overzichtelijke en fiscaal 
aantrekkelijke manier om 3xM structueel 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. En het is heel eenvoudig. Wij nemen u alle zorg 
uit handen.

3XM IN UW TESTAMENT
‘Ik wil dat mensen het evangelie kunnen blijven horen, ook in gebieden waar zendelingen 
moeilijk kunnen werken. Via mijn nalatenschap help ik 3xM op een bijzondere manier, 
ook in de toekomst.’ 

Een trouwe donateur 

Voor persoonlijk advies kunt u contact opnemen met Bea Achterbergh, 
033 286 4103, b.achterbergh@3xm.nl
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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  
Mailtraffic 

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

WILT U MAANDELIJKS 
ONZE DIGITALE 
NIEUWSBRIEF 
ONTVANGEN? 

MELDT U AAN VIA 
WWW.3XM.NL EN 
ONTVANG GRATIS 
EEN UNIEK 
FOTOLIJSTJE.


