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MENSEN IN HUN EIGEN 
HUISKAMER MET HET 
EVANGELIE BEREIKEN.’’  

“
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Wat een voorrecht om Jezus te mogen brengen via de 
televisie en het internet én om levens te zien veranderen! 
Iedere maand krijgen we reacties van kijkers over hoe onze 
tv-programma’s en uitzendingen op internet een positieve 
impact hebben. In dit magazine leest u twee verhalen die 
ons enorm bemoedigd hebben. 

In de afgelopen weken hebben wij nagedacht over onze 
eigen drijfveren en onze toekomst. Wij stonden samen 
stil bij het Bijbelverhaal van Eliëzer, die een verbond sluit 
met Abraham om op zoek te gaan naar een bruid voor 
Izaäk. Eliëzer gaat op pad met tien kamelen, volgeladen 
met goud, kostbare kleding en specerijen. Een beeld voor 
de heerlijkheid van het huis van Abraham. Als hij Rebekka 
vindt, versiert hij haar met deze schatten en neemt hij haar, 
na toestemming van haar vader, mee naar Abraham en 
Izaäk. Haar identiteit is, zonder dat zij dit van tevoren wist, 
van het ene op het andere moment totaal veranderd. Zij 
maakt deel uit van het huisgezin van Abraham.

Wij zien deze geschiedenis als het beeld van God de Vader, 
die de Heilige Geest uitzendt een bruid te zoeken voor zijn 
zoon, de bruid van Christus. De roeping die wij als 3xM ook 
ervaren. Wij mogen Gods goedheid en transformerende 

liefde (de heerlijkheid van het huis van God) laten zien in 
onze programma’s en uitzendingen, zodat onze kijkers over 
Jezus horen en een nieuwe identiteit aan mogen nemen.  

Wij zijn dankbaar dat wij in 2018 ruim 442.000 reacties 
hebben mogen ontvangen op onze uitzendingen. Onze 
weg is voorspoedig gemaakt. Maar wij hebben ook het 
verlangen nog veel meer mensen over Jezus te vertellen. 
Daarom hopen wij dat wij op uw steun en gebed mogen 
blijven rekenen. 

In Christus verbonden,

Martien Timmer

VOORWOORD
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“BEDANKT  VOOR 
JULLIE PROGRAMMA’S, 
ZE HEBBEN MIJ ENORM 
GEHOLPEN. DE SFEER 
THUIS IS COMPLEET 
VERANDERD”

Mrs. MENE
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Mijn naam is Koffi  Amlan. Ik woon 
in Bouake, Ivoorkust. Mijn kinderen 
wonen bij hun vader, van wie ik drie 
jaar geleden ben gescheiden. Het lukt 
me gelukkig ze regelmatig te zien of 
te spreken. Toen ik een van jullie 
programma's zag over hoe ouders 
soms onderscheid maken tussen 
kinderen belde ik jullie.

Ik herkende de situatie. Mijn 17-jarige 
dochter liep bij haar vader weg. Ze 
voelde zich afgewezen, onbemind. 
We hebben haar overal, tevergeefs, 
gezocht. Ik was erg depressief, boos 
op mezelf en haar vader. Nadat ik 
met jullie had gesproken, hebben 
jullie voor me gebeden en me in contact gebracht met de pastor in 
Bouaké, die in Abidjan woont. De voorganger heeft me geholpen. 
Elke avond kwam hij met zijn vrouw naar mijn huis. Ze baden met mij, 
spoorden me aan om te geloven dat God mijn dochter terug zal brengen. 

Enige tijd later belde een man en vertelde dat mijn dochter 
in Gagnoa was en dat hij er alles aan zou doen om ervoor te 
zorgen dat ze terugkeert naar Bouake. We bleven bidden. Na bijna 
twee maanden kwam mijn dochter weer terug. En ze vroeg ons 
allemaal om vergeving. Nu heb ik mijn leven opnieuw aan de Heer 
opgedragen. Het is een wonder dat ze veilig en gezond terug is. 

Mijn naam is Habiba. Ik kom uit Noord-Kameroen. Toen ik 13 was, 
moest ik trouwen met een oude man. We kregen twee kinderen. 
Na 10 jaar huwelijk ging ik terug naar mijn ouders, omdat de 
tweede vrouw van mijn man me bedreigde. Helaas stierven mijn 
kinderen jong.

Sinds twee jaar woon ik bij een 
getrouwde moslim-imam. Ik mag 
nauwelijks de deur uit. Daarom 
kijk ik vaak tv. Jullie fi lm over HIV 
raakte me erg. Dat ging over mij. 
Ik was niet ziek, maar wel heel 
bang. Ik wilde een hiv-test doen, 
maar mocht niet naar buiten. 
Godzijdank kwam een gezond-
heidsteam naar mijn buurt. Zonder 
toestemming nam ik een test af. 
Ik bleek HIV-positief.

Ik was erg neerslachtig en 
ontmoedigd. Ik ben ziek, heb 
geen kinderen meer, geen 
toekomst. Toen belde ik jullie. 

En er werd naar mij geluisterd! Jullie vertelden dat Jezus altijd 
voor mij klaarstaat. Elke dag belden jullie me om te vragen hoe 
het met me ging. Het zette me aan het denken. Nu heb ik 
besloten mijn leven aan Jezus te geven. Nu heb ik vrede. Ik ben 
stil in mijn hart.

HABIBA, 
NOORD-KAMEROEN

KOFFI AMLAN, 
IVOORKUST
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TRAININGSWEEK MET ONZE AZIATISCHE PARTNERS

In de week van 18 tot 22 maart zijn wij met onze lokale 
partners uit Azië bijeen geweest in een islamitisch land. 
Wij hebben met hen nagedacht over hoe wij de nazorg na 
uitzendingen beter vorm kunnen geven. 

De eerste drie dagen hebben wij gesproken over het gebruik 
van social media. Samen zien we dat de wereld steeds 
virtueler wordt. De mogelijkheden die internet biedt om met 
mensen in contact te komen over Jezus, zijn eindeloos. Maar 
hoe zet je dat effectief in voor het vertellen over het evangelie 
en voor het nazorg traject? We zijn met onze partners aan de 
slag gegaan met het uitwerken van een zogenoemde social 
media strategie. Het doel is dat zij hun werk nog effectiever 
kunnen doen.   

De laatste twee dagen hebben we met onze partners 
gesproken over hoe we kijkers verder op weg kunnen helpen 
in hun relatie met Jezus. Soms is er een lokale kerk waar we 
mensen heen kunnen verwijzen nadat ze voor Jezus hebben 
gekozen. Maar in veel landen is er helemaal geen kerk. Hoe 
gaan we daar mee om? Een thema waar wij ons als 3xM 
aankomend jaar veel mee bezig zullen gaan houden. We kijken 

terug op een bijzondere week, waarin we veel verhalen en 
ervaringen hebben mogen delen. We hebben elkaar mogen 
bemoedigen in het soms gevaarlijke werk dat we in Azië 
doen en zijn geïnspireerd terug naar huis gegaan. 

GOED NIEUWS UIT BANGLADESH

Eind 2018 was het spannend of wij in Bangladesh 
konden blijven uitzenden. Wij ervaren het als een 
enorme zegen dat wij vanaf 2019 op een populairder 
kanaal met een nog beter tijdslot kunnen gaan 
uitzenden! Onze lokale partner heeft laten weten dat 
er meer kijkersreacties binnenkomen via de e-mail 
en telefoon. Zelfs zoveel, dat we nu in één maand 
evenveel reacties van kijkers hebben binnengekregen 
als vorig jaar in 4 maanden. 
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n  WEST-AFRIKA
Onze programma’s krijgen zeer veel respons in de elf 
West-Afrikaanse landen (zo’n 53.000!). Wij willen onze 
programma’s in 2019 ter uitzending aanbieden aan de 
nationale en regionale zenders. Wilt u bidden dat de 
deuren hiervoor opengaan?  

n PAKISTAN
Wilt u bidden voor de filmvoorstellingen in Pakistan? 
We zien dat veel kinderen hun ouders meenemen 
naar de voorstellingen. Zij worden geraakt en komen 
tot geloof. Gemiddeld zelfs 6 personen per 
filmvertoning! We hebben moeite sommige 
afgelegen dorpen te bereiken. Bid dat de 
teams mogelijkheden vinden deze dorpen te 
bereiken. Wilt u danken voor al het prachtige 
werk dat we kunnen doen?

n CENTRAAL AZIË
In 2018 hebben we uitzendingen mogen maken 
via internet. Op ons kanaal zijn ruim 27.000 mensen 
geabonneerd en hebben we bijna 8 miljoen views 
gehad! Wij zijn God dankbaar dat we deze impact 

BIDT U MEE? GEBEDSPUNTEN 

WILT U 
MEEBIDDEN?

Aanmelden via 
info@3xm.nl

7

mogen hebben. Bid dat we dit werk door mogen 
zetten, ondanks de constante dreigingen. 

n  JAPAN
In samenwerking met PBA (Pacific Broadcasting 
Association) hebben wij een voorstel gemaakt voor 
de ontwikkeling van een web-based platform voor 
discipelschap. Wilt u bidden dat deze plannen tot 
uitvoer komen en wij vele Japanners met ons werk 
mogen bereiken? 
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JAARVERSLAG 2018: WE KIJKEN DANKBAAR TERUG

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

TOELICHTING
In 2018 bedroegen de totale baten 
€ 1.337.230. Ten opzichte van de 
begroting is dat 9% hoger. In vergelijking 
met 2017 zijn de baten met 18% 
gestegen. Een donateur heeft ons 
(opnieuw) gesteund voor de projecten in 
Centraal-Azië, Afghanistan en Pakistan. 
Daarnaast steunt een ander fonds de 
uitbreiding van ons werk op het gebied 
van discipelschap en social media. 
We zijn dankbaar voor deze mooie 
ontwikkelingen! 

De totale lasten van € 1.415.195 zijn 2% 
hoger ten opzichte van de begroting. Dit 
wordt met name veroorzaakt doordat 
we bij diverse projecten een start 
konden maken met de uitbreiding van 
discipelschap en social media.

Het verschil tussen de inkomsten en de 
uitgaven betekent een negatief resultaat van 
€ 77.965. Dit negatieve resultaat is met name 
gedekt door de bestemmingsreserve voor 
fondsenwerving en communicatie. Uw steun 
blijft dus hard nodig. 3xM heeft in 2018 een 
percentage wervingskosten ten opzichte van 

de inkomsten van 13% Dit blijft binnen de 
eigen norm van 15%. 

De cijfers komen uit de door WITh 
Accountants BV gecontroleerde jaarrekening 
2018. Bij de jaarrekening is door hen een 
goedkeurende controleverklaring afgegeven.
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Baten   
Donaties en giften  733.334  55% 
Nalatenschappen  12.538  1% 
Baten van bedrijven  7.879  1% 
Baten van organisaties 
zonder winststreven 583.479  44%
 

Totaal 1.337.230

Lasten  
Projecten en voorlichting   1.141.980  81%
Fondsenwerving 169.478 12%
Beheer en administratie  86.643   6%
Saldo renebaten en -lasten  17.094   1%

Totaal 1.415.195

1%

6%
12%

81%

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 (bedragen in euro)

Saldo van baten en lasten: -77.965 euro

1%
1%

55%

44%

MEER LEZEN?

U kunt ons volledige jaarverslag downloaden 
van onze website www.3xM.nl, of opvragen 
bij ons kantoor. U kunt hiervoor bellen naar 
033-286 41 03 of mailen naar info@3xm.nl. 
De volledige jaarrekening inclusief toelichting 
is eveneens beschikbaar via de website.

FEEST!
Op 1 mei 2019 hebben wij gevierd 
dat onze directeur Martien Timmer 
30 jaar bij 3xM werkt! Een prachtige 
mijlpaal waar we met de medewerkers, 
vrijwilligers en een aantal 
partners op 2 mei bij 
hebben stilgestaan. 
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Stel je voor: je hebt een serieus gesprek, met een vriend(in) die je vertrouwt. Je vraagt 
hem of haar om advies: wat moet ik doen? Waar moet het in m’n leven naar toe? 

10

COLUMN:
HOE MOOI KAN HET WORDEN?

Henk MedemaDenk je eens in: je hebt een vissersbedrijf. Niet jij 
alleen, maar bijvoorbeeld samen met je broer. Het 
loopt best goed, maar zo af en toe word je een beetje 
onrustig: is dit nu precies zoals het moet gaan? Of kan 
het ook ánders, beter misschien? 

Soms ga je in gedachten langs het rijtje van vrienden, 
met wie je een goed gesprek kunt hebben. Je vraag is: 
luister, wij kennen elkaar behoorlijk goed. Wat zou jij 
nou in mijn situatie doen? Heb je tijd om daar even 
samen met me over door te praten?

Als je dat nou eens ging bepraten met Hem (hoofd-
letter!). Discipelschap is het proces van wat Jezus 
zou worden als Hij jou was, zei de in 2013 overleden 
Amerikaanse theoloog Dallas Willard. Discipel werd 
je, zo lezen we in de evangeliën, als je bijvoorbeeld 

visser was, of wát voor vak je 
ook maar uitoefende, en je 
merkte dat zulk werk niet echt 
verkeerd was, maar het wás het toch niet helemaal. 
Timmerman dan maar? Misschien. Of schriftgeleerde? 
Nee, dat nou weer écht niet. Maar Hij weet het wél. 
Toch?

Toen Jezus zijn discipelen uitkoos, had hij (je leest 
dat in het begin van de evangeliën) een aandachtig 
gesprek met ieder van hen, korter of wat langer. 
En dat eindigde hiermee dat hij zei: Weet je wat ik 
zou doen als ik jou was? Iets héél anders. Wat dan, 
vraag je? Kom maar mee, zul je beleven hoe mooi 
het wordt. Luister goed naar de Heer. Want het 
gaat om wórden, om iets wat er met en in jou gaat 
gebeuren.
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KERKEN
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 
Jacqueline Dam, j.dam@3xm.nl

WIJ KOMEN GRAAG BIJ U LANGS!
U bent op zoek naar een inspirerende presentatie? 
Een van onze voorlichters komt graag bij u langs. 

Neem voor meer informatie contact op via 
info@3xm.nl 

STEUN HET WERK VAN 3XM

UW FINANCIËLE STEUN IS ONMISBAAR! STEUN HET ZENDINGSWERK VAN 3XM 
DOOR HET OVERMAKEN VAN EEN GIFT OP NL13 INGB 0000 0011 44

PERIODIEKE SCHENKING FISCAAL 
AANTREKKELIJK
Een periodieke schenking of een lijfrenteschenking is een 
overzichtelijke en fi scaal aantrekkelijke manier om 3xM 
regelmatig 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 
profi teert u van het maximale 
belastingvoordeel. 3xM hoeft 
geen schenkingsrecht af te 
dragen. Heeft u vragen over een 
periodieke schenking? 

Neem dan contact op met 
Ink Bouma, i.bouma@3xm.nl. 

WIJ KOMEN GRAAG BIJ U LANGS!
U bent op zoek naar een inspirerende presentatie? 
Een van onze voorlichters komt graag bij u langs. 

Neem voor meer informatie contact op via 
info@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. W.A. van Ginkel RA 
(voorzitter) 
Drs. G. Taute RA RC 
(penningmeester) 
Dr. Ir. L.G.H. Fortuijn 
(plv. voorz./secr.)
B. van der Toren-Lekkerkerker 
MA Theology and PhD 
Candidate
J. Strengholt, PhD

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 de Neder-
landse Zendingsraad (NZR).

more message in the media

3XM verzorgt minimaal drie keer per jaar uitgaven als deze om donateurs en belangstellenden te informeren.

PINKSTERCONFERENTIE OPWEKKING 
Ben jij fan van 3xM en ga jij dit jaar in juni naar Opwekking (7-10 juni)?
Dan hebben we een leuk aanbod voor jou:

Voor vragen: 

BEL OF MAIL MET JACQUELINE DAM : J.DAM@3XM.NL / 06-15262463

Stuur een mail naar 3xM met jouw adresgegevens en ontvang GRATIS dit mooie 
T-shirt om te dragen op Opwekking. Vergeet niet je maat door te geven!

Maak jij op Opwekking 
de meeste selfies met je 
T-shirt? Dan win je ook 
nog een leuke verrassing! 
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