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GOD KLEURT 
ONS LEVEN!  



EN DIT IS HET EEUWIGE LEVEN: 
DAT ZIJ U KENNEN, DE ENIGE 
WAARACHTIGE GOD, EN JEZUS 
CHRISTUS, DIE U GEZONDEN HEBT.” 

“

JOHANNES 17:3



3xM bestaat 40 jaar! Dat willen we graag sámen met 
u vieren op D.V. zaterdag 26 september. Om God te 
danken, achterom te blikken en vooral vooruit te kijken. 

3xM heeft een kleurrijke geschiedenis. Vanaf het 
ontstaan van 3xM op 13 augustus 1980 is er heel veel 
gebeurd. Eerst werkten we in makkelijk bereikbare 
landen, maar nu zijn we actief in landen die moeilijk 
toegankelijk zijn en waar christenen vaak worden 
vervolgd. Onze programma’s zijn naast televisie 
inmiddels ook te zien op internet en sociale media. 
Tevens maken we veel gebruik van dramaseries met 
Bijbelse waarden en normen. U leest er alles over in 
dit magazine. 

Wat is er niet veranderd? Onze missie! Nog steeds 
laten we het evangelie van Jezus Christus klinken in 
het buitenland. Ook houden we altijd bewust vast aan 
de principes van Gods Woord. We zoeken bijvoorbeeld 
telkens de samenwerking met lokale kerken, omdat we 
geloven dat God door eenheid heen wil werken.

Is het altijd makkelijk geweest? Nee. Soms heb je een 
lange adem nodig om iets te bereiken. Maar mijn team 
en ik zijn er ontspannen onder. We geloven dat 3xM 

Gods organisatie is, niet die van mij of ons. Het is Zijn 
en ons diepe verlangen dat niemand verloren gaat, 
maar dat een ieder die in Hem gelooft behouden blijft! 
Het raakt ons dat maar liefst 3 miljard mensen Jezus 
nog niet kennen. Helpt u mee hen te bereiken? Dat 
kunt u doen door symbolisch een bedrag van €40,- 
(of een veelvoud daarvan) aan ons over te maken. Uw 
gebed en steun zijn onmisbaar voor ons werk! 
Dank u wel! 

In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur 3xM

KLEURRIJKE GESCHIEDENIS
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OOG VOOR KLEUR 

Een impressie van onze projecten in pakweg de eerste twintig 
jaar van ons werk: 
n Speciaal voor kinderen en jongeren in het Midden-Oosten 

verscheen een serie tekenfilms over koning David. 
n In onze programma’s in Swaziland riepen we de kijkers 

regelmatig op om te breken met heidense tradities en we 
zonden een driedelige film over het onderwerp aids uit op 
de nationale televisie. ‘Iedere donderdag na de uitzending 
belden tieners ons op en vertelden dat ze geleerd hadden wat 
de consequenties zijn van een vrije seksuele moraal’, zei onze 
lokale partner. 

n In Roemenië zond onze lokale partner een christelijk tv-
programma uit via tien regionale kabelstations, die samen 
goed waren voor vele honderdduizenden kijkers. 

n In 1993 begonnen we in Estland met tien minuten zendtijd 
per maand en dat groeide in zeven jaar tijd uit tot maar liefst 
143 minuten per maand. 

Langzamerhand is 3xM met haar werk opgeschoven naar het 
10/40 raam en nu ‘bedienen’ we Centraal-Azië, West-Afrika, 
Bangladesh, Pakistan en Afghanistan. 
 

Gods hand kleurt ons werk! In de afgelopen 40 jaar heeft 3xM 
miljoenen mensen kunnen bereiken in landen dichtbij en ver weg. 

VAN VIDEO NAAR INTERNET 
‘Videobanden zijn uitstekende middelen 
om het Woord van God onder de aandacht van 
vele miljoenen Arabieren te brengen.’

Dit vertelden we u twintig jaar geleden. De video’s hebben 
plaatsgemaakt voor internet en sociale media. Maar televisie 
was en is nog het steeds het medium waardoor we de huis-
kamers binnenkomen. 

Cameraman Estland

Tv-kijkers Mali
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Bijna 40 jaar! Zo lang was dr.ir. Bertus Fortuijn bestuurslid van 3xM. 
Deze man van het eerste uur is eind 2019 afgetreden, maar hij kan zich 

nog goed herinneren hoe het allemaal begon. 

‘De EO wilde graag iets doen met evangelische 
communicatie wereldwijd. Daarvoor werd speciaal een 

zusterorganisatie opgericht, Evangelisch Dienstbetoon, met als 
motto ‘More Message in the Media’ (3xM). Ik zat in het bestuur 
van de EO en moest vanwege de mediawet 3xM loskoppelen. 
Maar vanaf de zijlijn, bijvoorbeeld als toezichthouder, ben ik 
altijd bij 3xM betrokken geweest. Vanaf 2000 ben ik in het 
bestuur van 3xM gestapt.’ 

WAAROM IS 3XM VOOR U BELANGRIJK?
‘Omdat ik zelf God mag kennen door Christus, waardoor ik deel 
heb aan het eeuwige leven. Dat gun ik iedereen! 3xM geeft 

de prachtige boodschap door dat God met ons te maken wil 
hebben. Het grootste deel van de mensheid leeft in duisternis. 
Maar als je oog krijgt voor wie God is, komt er leven.’ 

WAT VINDT U BIJZONDER AAN 3XM?
‘3xM werkt met lokale partners. Samen met hen geven we 
onze missie handen en voeten. De programma’s zijn altijd 
toegespitst op de cultuur van een land. Ook ben ik eens 
naar een mediaconferentie in Azië geweest. Het trof me hoe 
gepassioneerd onze lokale partners zijn. Het is 
geweldig om met onze broeders en zusters in het 
buitenland op te trekken!’   

‘ALS JE OOG KRIJGT VOOR 
WIE GOD IS, KOMT ER LEVEN’

 

Hilde van Hulst-Mooibroek heeft per 1 januari 2020 het stok-
je overgenomen van Bertus als secretaris van het bestuur. 
Zij heeft in diverse landen zending- en ontwikkelingswerk 
gedaan. Momenteel heeft ze een eigen praktijk in Amersfoort: 
Hilde-TransitieCoach. ‘Met alles wat ik geleerd heb in mijn 

leven, wil ik graag meewerken aan de realisatie 
van de missie van 3xM. Vanuit een bestuursfunctie 
betekent dit bijdragen aan de transparantie in de 
organisatie door goede interne controle, zodat het 
werk een stevige basis heeft om wereldwijd door te groeien.’ 

5
Tv-kijkers Mali
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Wat was het een wervelende reis door Ivoorkust! 
Armzalige krotten, mooie woonkamers, cafés en 
barretjes, opnamelocaties, een druk ziekenhuis en 
als kers op de reis een heus broodje Goudse kaas. 
Als fotojournalist bezocht ik enkele jaren geleden 
het mediateam van 3xM, zeg maar de Ivoriaanse 
EO. Daar is het langstlopende project van 3xM. 
3xM werkt al bijna dertig jaar samen met 
dezelfde partner voor uitzendingen in Ivoorkust, 
die er écht toe doen. 

De Franstalige programma’s, die in maar liefst 
elf Afrikaanse landen worden uitgezonden, gaan 
over hete hangijzers in de samenleving, zoals 
huiselijk geweld, afwezige vaders, hiv/aids en 
ondernemerschap. Ik kwam ook bij enkele kijkers 
thuis. Twee jongeren vertelden: ‘De dramaseries 
spreken ons erg aan. Ze gaan over onderwerpen 
die we niet snel met onze ouders zouden 
bespreken, maar die wel in ons 
leven een rol spelen.‘

In Abidjan staat de beste 
verloskundigenpraktijk 
van de stad in nota bene 

de armste wijk. In de wachtkamer zien 
patiënten een film van 3xM over hiv. 
In Ivoorkust is dit onderwerp vaak een 
taboe. Daarom spreken mensen er 
nauwelijks over en voelen velen zich 
eenzaam. Maar via 3xM horen ze dat 
hiv niet het einde is: er is altijd hoop! 
Ook staan nazorgmedewerkers voor 
ze klaar. Wat een compassie! 

Dat trof me sowieso: de liefdevolle 
houding van het team. 3xM 
medewerkers maken geen 
onderscheid in status, religie of 
omstandigheden van mensen. 
Ze zetten zich betrokken en 
met volop creativiteit in voor 
kwetsbare levens. Open en 
gastvrij. Ik heb ervan genoten, 
niet in de laatste plaats van het 
heerlijke broodje Goudse kaas! 

Marjan van der Lingen
Fotojournalist 

BROODJE KAAS IN IVOORKUST
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Afrika verandert in hoog tempo. De toenemende invloed van de islam zorgt 
voor veel angst en geweld in een groot aantal landen. Onze programma’s 
met een boodschap van hoop, liefde en vrede zijn hard nodig! 

‘GOD SPRAK TOT MIJ 
DOOR JULLIE PROGRAMMA’ 

‘Ik bezocht geregeld nachtclubs. Jullie programma 
liet mij de fatale gevolgen zien van mijn gedrag. 
Ik heb de Here Jezus gevraagd om mij serieus te 
helpen mij te veranderen.‘ Yaro (22), Benin. 

3xM werkt al bijna dertig jaar in West-Afrika. 
Vanuit Ivoorkust zenden wij programma’s uit in elf 
Franstalige landen, waaronder Burkina Faso, Togo, 
Kameroen en Niger. De impact is enorm. 3xM krijgt erg 
veel kijkersreacties: in 2019 waren dat er maar liefst 
285.565! Een enorme stijging met het jaar ervoor dat 
162.267 kijkersreacties telde. 

Dat komt vooral omdat onze programma’s aansluiten 
bij wat er leeft onder de bevolking. Op een eigentijdse 
manier haakt 3xM aan bij maatschappelijke thema’s, 
zoals huiselijk geweld, corruptie en aids. Populair 
zijn onder andere de dramaserie Battement de 

Coeur (Heartbeat), de series Miel Mortel en Abeille 
Piquante over hiv/aids, Nouvelle Generation – met 
levensverhalen ter bemoediging van jongeren – en de 
familieserie Et Votre Famille. 

Net zoals dertig jaar terug zijn onze programma’s 
te zien op de nationale en regionale televisie, maar 
inmiddels ook op andere locaties, bijvoorbeeld in 
kerken en ziekenhuizen. Internet en sociale media 
nemen een steeds grotere plek in. Onze programma’s 
zijn ook via Facebook, You Tube en web-tv te bekijken. 
We verlenen nazorg en… veel mensen komen tot 
geloof! 

‘God sprak tot mij door jullie programma heen. Ik 
bid dat ik niet zal vergeten wat ik heb gezien en 
dat het een blijvende les voor mijn toekomst zal 
zijn.’ Lakeisha (23), Centraal Afrikaanse Republiek.
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Door de jaren heen is de missie van 3xM niet veranderd, namelijk om het evangelie te vertellen via moderne media. 
Wel is 3xM zich steeds meer bewust van de noodzaak om christenen in moeilijk bereikbare landen te bemoedigen in hun 
levenswandel met Jezus. Dit noemen we ‘discipelen’. We brengen graag in beeld hoe we anno 2020 te werk gaan. 

‘MAAK ALLE VOLKEN TOT MIJN DISCIPELEN’

Impact

Miljoenen mensen zien 
onze programma’s en 
zijn geïnteresseerd in 
onze thema’s. 

Nazorg 

Kijkers nemen 
contact op met onze 
nazorgmedewerkers.

Pastoraat

In een persoonlijk 
gesprek wijzen we hen 
op Jezus en helpen ze in 
hun wandel met Hem.  

Lokale kerk

We brengen ze in contact 
met een lokale gemeente 
of, als die er niet is, met 
andere christenen. 

Impact Nazorg Pastoraat Lokale kerk
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3xM is nog steeds overtuigd van de kracht 
van televisie. In veel landen hebben onze 

tv-programma’s een enorme impact. Neem 
bijvoorbeeld Centraal-Azië, waar ca. 180.000 kijkers 

reageerden op onze uitzendingen. 

Onze programma’s worden ook uitgezonden via internet en 
sociale media. En dat is maar goed ook! In sommige landen is 
het levensgevaarlijk om geïnteresseerd te zijn in christelijke 
programma’s of naar een kerk te gaan. Omdat miljarden 
mensen een mobiel hebben, is een 3xM-uitzending via You 
Tube bijvoorbeeld een uitgelezen kans om hen te bereiken. 
Onze programma’s op You Tube in Centraal-Azië trok maar 
liefst 12 miljoen viewers!

SOCIALE MEDIA IN SOMALIË
Momenteel heeft 3xM plannen om de circa 15 miljoen 
Somaliërs te bereiken met sociale media. In dit islamitische 
land woedt al jaren een strijd tussen etnische groepen en 
clans. Ook geweld tegen christenen is aan de orde van de 
dag. 3xM brengt graag een boodschap van hoop en vrede. 
  
MET DE LAPTOP OP STAP IN PAKISTAN
Sinds 2019 heeft 3xM in Pakistan het dorpenproject 
uitgebreid. Onze lokale veldwerkers gaan op hun scooter 

naar de mensen thuis, vaak in afgelegen dorpen. Ze nemen hun 
laptop mee en laten een film of programma van ons zien. Dit 
levert goede gesprekken op! 

3xM vindt het van groot belang dat christenen elkaar ontmoeten. 
Juist in landen waar ze het extreem moeilijk hebben. Wij streven 
daarom naar het oprichten van christelijke chatrooms.

VAN TV - NAAR TV, INTERNET & MOBIEL 
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De impact van 3xM-programma’s in de afgelopen veertig jaar is enorm: miljoenen 
mensen uit diverse landen hebben onze uitzendingen bekeken! We delen graag 
enkele getuigenissen.

‘IK BESLOOT METEEN TE BELLEN  
  MET NAZORG’ 

‘3XM GEEFT ME HOOP!’
‘Ik moest mijn kinderen noodgedwongen bij mijn ouders achterlaten. Ik had een slecht 
huwelijk en na mijn scheiding moest ik eropuit om werk te zoeken. Ik miste mijn 
kinderen enorm en raakte in een diepe depressie. Op een dag zag ik op internet een 
programma van 3xM, dat me hoop gaf. Ik besloot meteen te bellen met nazorg’, vertelt 
Asja uit Centraal-Azië. Uiteindelijk kwam ze tot geloof. ‘Samen met de Here Jezus en 
mijn nieuwe broeders en zusters kan ik weer verder leven.’ 

‘IK ZORG NU VOOR MIJN DOCHTER’
‘Uw programma bracht mij op andere gedachten. Mijn jonge dochter werd zwanger. 
Ik was erg teleurgesteld. Maar in plaats van haar af te wijzen, houd ik haar thuis. 
Ik zorg voor haar, zodat ze zichzelf geen kwaad doet of abortus pleegt.’ Denise uit 
Burkina Faso.

‘IK BEN VERANDERD!’
‘Nadat ik jullie programma zag, bad ik om de Heilige Geest. Door Hem is een aantal 
dingen in mijn leven veranderd. Ik rook bijvoorbeeld niet meer en ook de manier 
waarop ik praat, is anders. Mijn vrienden zien dat en vragen wat er is gebeurd.’ 
Rashid uit Afghanistan.
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VAN HARTE GEFELICITEERD! 
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Als jarige krijgt 3xM veel felicitaties en daar zijn we erg blij mee. Ieder 
kaartje en bloemetje krijgt een mooie plek op ons kantoor. Het geeft 
uw betrokkenheid weer, soms al 40 jaar! We zijn erg dankbaar voor uw 
jarenlange steun, zodat we ons werk kunnen voorzetten. 

Want… 3 miljard mensen kennen Jezus nog niet! Maar wij willen 
niet dat er iemand verloren gaat. Wij gunnen iedereen de vrede van 
onze Here Jezus Christus. Daarom gaan we onverminderd door. 

Zo helpt u ons om uitzendingen te maken voor landen waar 
miljoenen mensen verlangen naar een boodschap van 
hoop en bevrijding door Jezus Christus. 

Maak € 40-, over op rekeningnummer 
NL13 INGB 0000 0011 44 ten name van 
3xM Amersfoort onder vermelding van 
‘Jubileumcadeau’. 

U mag ons ook verrassen met een veel-
voud hiervan of met een kleiner bedrag. 

Hartelijk dank 

voor uw cadeau! 

Wilt u ons feliciteren met een bijpassend cadeau? 
Steun ons met het symbolische bedrag van 40 euro!



3XM 
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

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.

SAVE THE DATE

We geloven dat Gods hand zichtbaar is in ons werk. Hij kleurt 
ons bestaan. Daarom staan we in ons programma stil bij:

n Kleurrijke geschiedenissen
n Kleurrijke levens
n Kleurrijke momenten
n Kleurrijke toekomst

De locatie en het programma maken we later bekend, maar 
noteer alvast de datum in uw agenda! 

3xM viert haar 40-jarig jubileum op 
D.V. zaterdag 26 september 2020.

Vier het feest met ons mee! 

Het thema is: 

OOG VOOR KLEUR


