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OOG VOOR 
ELKAAR! 



TOEN JEZUS DE MENSEN ZAG, 
RAAKTE HIJ INNERLIJK MET 
ONTFERMING BEWOGEN.” 

MATTHEÜS 9:36

“

In deze jachtige tijd leven we nogal eens langs elkaar 
heen. Als we niet oppassen, bepaalt onze agenda het 
ritme van ons leven. Dat is helaas geen nieuws. Veel 
mensen in ons land geven aan dat ze erg eenzaam zijn. 
Dat is enorm schrijnend. Wie heeft oog voor hen?  

Ook onder onze broeders en zusters ver weg komt veel 
eenzaamheid voor. Juist in gesloten gebieden, waar je 
niet voor je geloof kunt uitkomen, is het heel lastig om 
andere christenen op te zoeken. ‘Had ik jullie maar nooit 
ontmoet’, zei een Afghaanse christen. Hij is nog nooit zo 
eenzaam geweest en vindt dat erg moeilijk. 

3xM heeft daar oog voor. Daarom investeren we veel in 
nazorg. Wie onze uitzendingen op televisie, internet of 
sociaal media heeft gezien, kan bij onze nazorgmede-
werkers terecht. Ze staan altijd klaar, onvermoeibaar en 
met een hart vol liefde. Wilt u eenzame christenen in 
landen als Afghanistan en Pakistan ook een hart onder 
de riem steken? Doe dan mee met onze kaartenactie op 
pagina 10! 

Volgend jaar vieren we ons 40-jarig jubileum. We zijn 
dankbaar dat we Gods licht in miljoenen huiskamers 
brachten. We gaan daar graag mee door: er zijn 
nog zoveel niet bereikte mensen! Uw gebed en 
steun is onmisbaar voor onze missie. Dank voor uw 
betrokkenheid! 

In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur 3xM

OOG VOOR ELKAAR
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“Jullie film over de gevaren van mensenhandel raakte me! We leven in 
een omgeving waar vooral jonge meiden gevaar lopen, omdat ze vaak 
voor zichzelf moeten zorgen”, zegt Bayo (25) uit Ivoorkust. Veel vrouwen 
zijn gevoelig voor mooie beloften in de hoop op een betere toekomst. 

Bayo werkt als huishoudhulp. “Ik moest stoppen met mijn opleiding, 
omdat we thuis met acht broers en zussen waren. Mijn ouders hebben 
nauwelijks geld om rond te komen, dus ging ik op mezelf wonen om in 
mijn eigen levensonderhoud te voorzien.” Ze kwam bij verschillende 
families terecht, maar trof het niet altijd. “Sommige werkgeefsters 
behandelden me slecht. Ook in jullie film werd een meisje slecht 
behandeld door haar baas. Ik moest huilen.”

Bayo nam contact op met nazorg. ‘Het drong tot me door dat ik net zo 
goed schuldig naar mijn werkgevers toe was. Als reactie op hun gedrag 
deed ik mijn werk slecht. Maar Jezus Christus kan ons hart veranderen. 
Hij is gekomen voor mensen, zoals zij en ik. Dank u voor het openen 
van mijn ogen! Niet wraak, maar liefde en het goede overwinnen 
het slechte.” 

OOG VOOR BAYO 
 

GEBED
Bid voor Adnan dat hij standvastig blijft en voor 
onze veldmedewerkers die vaak onder gevaarlijke 
omstandigheden op pad gaan.
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Het ging best goed met Adnan uit Pakistan. Hij was jong getrouwd, had 
een lieve vrouw, een schattig zoontje en een zorgzame familie om zich 
heen. Op een dag kwamen onze veldmedewerkers met een laptop bij zijn 
familie thuis om de film De verloren zoon te laten zien.* De hele familie 
ging er speciaal voor zitten. Ze wachtten tot Adnan ook zou zitten, waarna 
de film werd vertoond. Toen de film tot een climax kwam, brak Adnan 
van binnen. Tranen vloeiden over zijn wangen en terwijl hij zijn tranen 
wegveegde, gaf hij zijn getuigenis:

“Ik ben niet alleen een ongehoorzame zoon geweest voor mijn ouders, 
maar ook een hardvochtige echtgenoot voor mijn vrouw en een slechte 
vader voor mijn kind. Ik was er nooit voor ze wanneer ze mij het meest 
nodig hadden, want ik was te druk met vrienden en allerlei activiteiten 
die achteraf nooit bevredigend waren. Kortom, ik verwaarloosde mijn 
gezin en familie.” Adnan haalde diep adem en vertelde verder. “Op het 

moment dat ik de verloren zoon zag, realiseerde ik me hoe onplezierig ik 
was voor de mensen die onvoorwaardelijk van me hielden. Ik kan de tijd 
niet terugdraaien, maar vanaf nu zal ik mijn verantwoordelijkheid op me 
nemen. Ik wil dat mijn geloof in Christus sterker wordt.” 

OOG VOOR ADNAN 

‘IK VERWAARLOOSDE MIJN  GEZIN’

n	 Meer weten over dit bijzondere project?
 Ga naar onze website: www.3xm.nl/pakistan. 

n	 Veel meer prachtige getuigenissen leest u op 
 www.3xm.nl/west-afrika.

‘MIJN BAAS BEHANDELDE ME SLECHT’

 

GEBED
Bid voor onze projecten in landen waar vrouwen- en kinderhandel 
veel voorkomt. Bescherming van onze medewerkers, het maken 
van goede producties en liefdevolle nazorg zijn belangrijk. 



6 In 2020 viert 3xM haar 40-jarig bestaan. Dat is reden voor dankbaarheid! 
In de afgelopen jaren was God aan het werk én is Hij aan het werk. Door 

onze programma’s zijn vele mensen aangeraakt, duizenden levens zijn 

radicaal veranderd.  Dit vieren we graag samen met u! 

We nodigen u op termijn uit voor onze jubileumactiviteiten.  Houd uw 

post in de gaten of bezoek regelmatig onze site: www.3xm.nl.
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40 JAAR 3XM! 

God houdt van kleur, daarvan spreekt alles om ons heen. Bloemen, vissen, vogels: 
één en al kleurenpracht. In de Bijbel lees je over Gods tijdelijke ‘woonplaats’, de 
tabernakel. Gemaakt van veelkleurige stoffen, (edel)stenen en andere materialen. 
Ook de mensenrassen hebben verschillende kleuren. Of onze Maker daar een 
bedoeling mee had, weet ik niet. 

Wel weet ik dat het een uitdaging - lees: opdracht - voor ons als christenen is om 
goed om te gaan met mensen van een ander ras, met een ander geloof of andere 
gewoonten en voorkeuren. Voor ons is het soms al moeilijk om te leven met mensen 
die wél dezelfde kleur en nationaliteit hebben, maar met een andere levensinstelling 
of apart trekje. ‘De Heer heeft rare kostgangers’, zeggen we dan.

Het valt mij op hoe vaak we in de Bijbel opgeroepen worden om ons juist te 
bekommeren om vreemdelingen. Nu heb ik makkelijk praten. Ik woon op het 
platteland, waar Brahma-kippen en Wyandottes de enige vreemde vogels zijn. 
Als mijn buren praten over andere rassen, bedoelen ze hun vee. 

Maar ook ik moet leren mijn naasten lief te hebben en oog te hebben voor een 
ander. Er zijn een paar kleurrijke types in mijn werk/familiekring die ik weleens 
moeilijk te verdragen vind. Ach, wellicht moest ik wat vaker in de spiegel kijken. 
Om te ontdekken dat ik misschien zelf wel een van Gods vreemde kostgangers ben…

Stel je voor dat de Schepper de aarde had gemaakt in zwart, wit en 
grijstinten! Gelukkig heeft Hij kleur gegeven aan ons bestaan. 

VREEMDE VOGELS

Thea Westerbeek
Lid van het comité van aanbeveling
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Hoe herkenbaar! Deborah uit Togo was een tiener zoals vele andere 
tieners. Haar ouders zorgden goed voor haar en Deborahs leven liep 
op rolletjes. Waarom zou ze harder moeten rennen dan nodig? ‘Op 
school en tijdens mijn stage was ik helemaal niet serieus bezig. Ik 
maakte nooit iets af, was lui en wat erger was, ik had geen goede 
vrienden om mij heen. Ik benutte niet de kansen die ik van mijn 
ouders kreeg. Het resultaat? Mijn leven was een complete chaos.”

Op een dag zag Deborah de film Creativiteit en succes. “Ik was onder 
de indruk van de hoofdpersoon in deze film, een jonge vrouw. 
Ondanks beperkte middelen nam ze heel moedig alle hindernissen 
in haar leven om iets te bereiken. Ik realiseerde me dat ik mezelf de 
afgelopen jaren schade had toegebracht. Maar ook dat het nooit te 
laat is om er nog iets van te maken! Dus ik besloot mijn opleiding 
af te maken en mijn slechte vrienden vaarwel te zeggen. Dat was 
niet makkelijk, maar met hulp van Jezus wel! Dat was namelijk het 
mooiste van alles: ik kwam tot geloof! Hij heeft me gered. Ik geloof 
dat Hij me helpt te zijn, zoals Hij voor ogen heeft.” 

OOG VOOR DEBORAH
 

GEBED
Bidt u mee dat nog veel meer jongeren in West-Afrika 
tot geloof komen? 

 

Onze programma’s kaarten sociale problemen aan, die ook jongeren 
aanspreken. Wat onze producties uniek maakt, is Gods boodschap 
van échte liefde. Tienduizenden kijkers hebben al gereageerd, 
wat tot vele mooie gesprekken heeft geleid. 

‘MIJN LEVEN WAS EEN COMPLETE CHAOS’

9

Aka Yves uit West-Afrika was supergoed in basketbal. ‘Samen met de 
andere spelers waren we de sterren van de school! Meisjes zwermden om 
ons heen en we vonden dat leuk, we maakten er zelfs misbruik van. Ik was 
nog geen christen. Mijn ouders aanbaden allerlei afgoden, bijvoorbeeld 
de riviergod. Op een dag nam een vriend mij mee naar de kerk. Maar ik 
nam het allemaal niet zo serieus. Ik stond als het ware met een voet in de 
wereld en een voet in de kerk. Tot ik een christelijk programma van jullie 
zag. Ik was ondersteboven van de getuigenissen die ik zag. 

De hoofdpersonen van de film leden aan aids of hiv, maar ze gaven aan 
dat het kwam omdat ze Christus niet kenden en een verkeerde leefstijl 
hadden. Ik dacht zelf ook dat het voldoende zou zijn om een condoom 
te dragen om hiv te weren. Ik was diep geraakt toen de gastheer van het 
programma een oproep deed om Jezus te volgen. Ik gaf mijn leven aan 
Jezus! Mijn leven is daardoor radicaal veranderd. Nu adviseer ik iedereen, 
maar zeker jonge mensen, dat als je wilt ontsnappen aan aids, de beste 
weg is om Christus te accepteren als je Redder en te leven in onthouding.’ 

OOG VOOR AKA YVES

‘MIJN LEVEN IS RADICAAL VERANDERD’ 

 

3xM richt zich met programma’s vaak op sociale thema’s die actueel zijn, zoals 
corruptie, huiselijk geweld, hiv/aids en vrouwenhandel. In onze uitzendingen 
komen slachtoffers en daders aan het woord en wordt een christelijk alternatief 
geboden. Daar komen veel reacties op!

 

GEBED
Bid voor goede rolmodellen voor de jongeren 
in West-Afrika, zoals Aka Yves nu is.  



 

Stuur uw kaart, in een gesloten envelop, naar 3xM, Postbus 
2510, 3800 GB Amersfoort. Dan zorgen wij dat uw kaart bij 
onze lokale partners komt, die de post verder verspreiden.
Dank u wel namens onze broeders en zusters!
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“Ik kwam tot geloof na het zien van een programma van 3xM. 
Maar nu sta ik er helemaal alleen voor. Het is moeilijk om 
andere christenen te ontmoeten. Dat is in mijn land veel te 
gevaarlijk. Wie zijn zij? Ik heb geen idee. Ik ben blij met Jezus als 
mijn Heiland, maar ik voel me verschrikkelijk eenzaam!” Deze 
noodkreet komt van een Afghaanse christen.  

3xM brengt via televisie en internet het evangelie in gesloten 
landen als bijvoorbeeld Afghanistan. Vaak gebeurt dat via 
nazorg op onze programma’s, die sociale thema’s aansnijden. Via 
gesprekken delen we de boodschap van hoop door Jezus Christus. 

Samen met u willen we de eenzaamheid onder christenen 
verzachten. Zij kunnen uw bemoediging goed gebruiken. 
Stuurt u ook een kaartje?  

ENKELE TIPS: 

n Vermeld op uw kaart niet 3xM.
n Noem niet de naam van een religie, zoals islam.
n Schrijf het liefst een bemoediging in het Engels, zoals: 

n We love you with the love of the Lord.
n We pray for you.
n The Lord is your Shepherd and He will be with you.

STUUR EEN KAARTJE NAAR 
EENZAME CHRISTENEN!

1111

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS
Heb jij een passie voor het werk van 3xM en een 
paar uurtjes over? Word dan onze vrijwilliger! 3xM 
zoekt mensen die af en toe bij een promotiestand 
willen staan of hand- en spandiensten willen doen 
op ons kantoor. 

Of misschien zijn er wel andere vaardigheden die jij 
graag wilt inzetten voor onze missie? Kijk op onze site 
www.3xm.nl/vacatures voor meer informatie en laat het 
ons weten! Stuur een mail naar Dick Tillema, d.tillema@3xm.nl. 

SUCCESVOL EVENT
Wéér was ons ondernemersevent zeer succesvol! 
Tientallen ondernemers kwamen op ons event 
af. Met oog voor elkaars talent, openhartige 
gesprekken, prachtige verhalen, heerlijk eten, 
rake liedjes en vanzelfsprekend netwerken. 

Ben jij ondernemer en wil je betrokken zijn bij 
3xM? Neem dan contact op met relatiemanager 
Jacqueline Dam, 06 1526 2463, j.dam@3xm.nl.   

NALATEN AAN 3XM
U kunt het evangelie van Jezus Christus laten 
doorklinken op televisie en internet, ook na uw 
overlijden. In een persoonlijk gesprek vertellen 
we u graag meer over nalaten aan 3xM. U kunt 
ons bereiken via 033 2864103 of via de mail 
info@3xm.nl.  

STRALEND OP DE FOTO
3xM staat graag oog in oog met haar achterban. 
Daarom waren wij aanwezig op de jubilerende 
Zoeklichtdagen in Apeldoorn. Meer dan honderd 
bezoekers lachten vriendelijk in onze lens. 
Dat leverde mooie foto’s op. Kostbaar waren de 
reacties van onze donateurs: ‘Ik bid elke dag voor 
jullie!’ Een ander zei: ‘Waarom zou ik jullie niet 
steunen? Jullie doen aan evangelieverkondiging. 
Dat is voor mij genoeg. Het gaat om Christus en 
Die gekruisigd.’ Wat vindt u mooi aan 3xM? 
Laat het ons weten via info@3xm.nl. 



WIJ DELEN GRAAG MET U! 

Nodig 3xM eens uit voor een presentatie in uw kerk, 
groep of bedrijf! Wij delen graag kleurrijke verhalen uit 
de diverse landen waar we werken. Interesse? Neem dan 
contact op met Jacqueline Dam, info@3xm.nl. 

3XM 
Zielhorsterweg 77 
• 3813 ZX Amersfoort 
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.

IN BEELD verschijnt 
4x per jaar.
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