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ANBI

MENSEN IN HUN EIGEN
HUISKAMER MET HET

Evangelie bereiken

B

este mensen, 3xM bestaat 40 jaar. Dank

volken tot mijn leerlingen…en hun te leren dat

voor uw steun! In de Bijbel is 40 een getal

ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie

van volheid, voorbereiding en verwachting.

opgedragen heb”. Na 40 jaar weten we hoe we

Anderen praten over boetedoening, zuivering

goede programma’s kunnen maken. Nu mogen

en quarantaine. Deze woorden kun je in elkaars

we ook mensen gaan begeleiden om in hun

spiegelbeeld lezen. Voorbereiding – zuivering

eigen moeilijke omgeving te groeien in hun

– je bereidt je voor om nog beter het werk in

geloof in Jezus Christus.

Gods Koninkrijk te doen.
We zien uit naar nog veel meer kleurrijke
Als ik terugkijk op die 40 jaar dan zie ik de

momenten in ons avontuur met God. Na

grote passie om het evangelie van Jezus

40 jaar van voorbereiding gaan we nu naar

Christus bekend te maken als een rode draad

verwachting wat Hij door Zijn Woord en Geest

door onze 3xM geschiedenis heen lopen. God

ons zegt. Ik kan niet wachten! Wilt u met ons

opende deuren op grote TV-kanalen in landen

meegroeien? Ik weet dat er vele noden in de

waar we niet van durfden dromen toen we in

wereld zijn, maar is geestelijke nood niet de

1980 begonnen. Wat een kleurrijke momenten

belangrijkste? Als u het daarmee eens bent,

hebben we al meegemaakt! Wat mij het meest

wilt u dat dan overwegen als u uw gift geeft?

aanspreekt: praten met mensen over de hele

Hartelijk dank alvast, we zien ernaar uit om u

wereld die tot geloof komen. Ze delen hun

weer te ontmoeten via ons magazine, social

verhaal en kleuren mee in de voortgang van de

media of telefoon.

verspreiding van Zijn evangelie over de aarde.
In Christus verbonden,
Maar… we krijgen veel meer responses dan
we aankunnen. Een geweldige ontwikkeling!
Reden om onze nazorg verder te verdiepen. In

Martien Timmer
Directeur

Mattheus 28 staat “Ga dus op weg en maak alle

In dit nummer

p. 1 3 Kleurrijk nieuws

p. 4 - 7 Kleurrijke projecten

p. 1 4 Kleurrijke column

p. 8 - 9 Highlights jaarverslag 2019

p. 1 5 Puzzel

p. 1 0 - 1 2 Interview Martien Timmer

p. 1 6 Geef het evangelie door

IN BEELD 3

KLEURRIJKE

Projecten

3 miljard mensen hebben nog nooit van het evangelie
van Jezus Christus gehoord. Het is ons verlangen om hen
te bereiken en Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op
aarde. Onze focus ligt op een aantal landen en regio’s in
het 10/40 raam, het gebied tussen de 10e en 40e graad op
het noordelijk halfrond. Weinig zendelingen werken in
deze regio, waar het moeilijk is openlijk te evangeliseren.
Dankzij onze aanpak via social media, internet en televisie
kunnen wij deze mensen wel bereiken en een kans geven
om Jezus Christus te ontmoeten. Op pagina 8 en 9 ziet u de
impact die deze projecten hebben gehad in 2019.
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OVERWELDIGENDE RESPONS IN

Ce�tra�l-Azië

Al vanaf 2006 werken we in Centraal-Azië.
Vanwege veiligheidsredenen kunnen we de
naam van het land niet noemen. We zenden
een dramaserie uit over maatschappelijke
problemen als alcoholmisbruik, prostitutie en
mishandeling van vrouwen. Het programma
mag geen expliciete christelijke boodschap
verkondigen, maar ademt wel een herkenbare
christelijke sfeer. Na iedere uitzending komt er
een telefoonnummer en verwijzing naar het
YouTubekanaal in beeld. Het aantal views op

Ik werd zo bemoedigd door de ﬁlm. Nu
wil ik ook een doel in mijn leven en mijn
best doen om het te bereiken met de
hulp van God

Raza, 15 jaar

YouTube lag in 2019 op ruim 13 miljoen! De
uitdaging is dan ook om het nazorgteam op peil
te brengen, want de huidige medewerker kan
alle reacties nauwelijks aan.

UITDAGING IN
ACTIEF IN

Ban��adesh

Som�lië

Ook in Somalië loop je gevaar als je uitkomt
voor je geloof in Jezus Christus. In 2019 is 3xM

Sinds 2012 zenden we in Bangladesh uit via

gestart met het ontwikkelen van plannen voor

televisie, maar er zijn ook veel activiteiten op

een project in Somalië en onder de Somaliërs

internet en social media. We hebben vorig jaar

wereldwijd. Na een kleine pilot waren de reacties

54 programma’s gemaakt van de dramaseries

zo overweldigend dat onderbezetting van het

Uddipon (opwekking) en Abirvab (verschijning).

nazorgteam nu al een grote uitdaging is.
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SAMENWERKING IN

Af�hanistan

Na een gedegen onderzoek hebben we in 2018 besloten
om samen te werken met een Afghaanse partner die al 25
jaar televisieprogramma’s maakt. Wij voegen daar onze
dramaproducties aan toe, en mogen uitzenden via webtv
en social media. Ook worden door ons online bijbellessen
aangeboden in Afghanistan.
Na het plaatsen van de getuigenis van
Danish op Facebook kregen we duizenden
reacties! Sindsdien hebben we ruim
250 gesprekken gehad met Afghanen
Onze partner in Afghanistan

GESPREKKEN IN

Pakistan

Er is een beperkte godsdienstvrijheid in
Pakistan. Daarom mogen we geen christelijke
tv-programma’s uitzenden en zijn we begonnen
met filmvoorstellingen. We bezoeken dorpen,
tonen een film en zijn direct met de bezoekers
in gesprek. We doen dit inmiddels al 12 jaar!

BRENG HOOP IN PAKISTAN!
Wilt u de Pakistani een boodschap van
liefde en hoop geven? Het betekent voor
hen een kans op een beter leven voor hun
gezin en de mensen om hen heen! Het
gehele videoproject kost € 25.000,-. We zijn
dankbaar dat in een deel van het project al
is voorzien, maar er is nog steeds veel geld
nodig om dit project te laten slagen. Heeft
u hart voor de mensen in Pakistan? Bid mee
en geef! Met uw steun kunnen we voor
de Pakistani het verschil maken. Geef via
www.3xm.nl/helpen of maak uw gift over
op NL13INGB0000001144 o.v.v. ‘Videoactie’.
Dank u wel!

De films zijn geliefd bij de Pakistani omdat ze
een Bijbelverhaal vertellen vanuit hun eigen
cultuur en situatie. In 2019 kwamen er bijna
25.000 bezoekers naar de filmvoorstellingen.
Daarnaast zijn we vorig jaar gestart met een
project waarbij veldmedewerkers met hun laptop
op kleinere schaal films laten zien. We bereikten
daarmee maar liefst 5.500 mensen in 2019.
De regering heeft met betrekking tot Covid-19
veel aandacht voor de fysieke gezondheid van
de Pakistani, maar veel Pakistani lijden onder
de geestelijke gevolgen van het coronavirus.
Op dit moment werken we daarom aan een
extra project. Om de Pakistani hoop te geven,
ontwikkelen we tien filmpjes die worden
uitgezonden rondom sociale thema’s en Covid-19.
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25
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VERTALINGEN IN

West-Afrika

Een regio met vele gezichten waarin we inmiddels al
30 jaar werken in 12 Franstalige landen. We produceren
verschillende populaire dramaseries, die op diverse
nationale en regionale televisiestations worden
uitgezonden. In 6 landen geven we net als in Pakistan
filmvoorstellingen, en tonen we de programma’s
ook op social media. Daarnaast zijn we in 2019 gestart met
het vertalen van onze programma’s naar de lokale talen
Wolof en Bambara.
Bedankt voor deze ﬁlm. Wat God
voor mij heeft gedaan, moge Hij dat met vele
anderen doen, vooral met jonge meisjes
Malika, 27 jaar en alleenstaand moeder

We verlangen ernaar om naast deze bestaande projecten ook nieuwe
projecten te starten in andere landen zoals Japan en Thailand, om het
goede nieuws van Jezus Christus te vertellen. Voor zowel deze nieuwe
projecten als voor de bestaande projecten is uw steun hard nodig!
Help ons om Gods koninkrijk zichtbaar te maken. Steun ons: bid voor
ons werk en geef! Scan de QR-code of ga naar www.3xm.nl/helpen.

IN BEELD 7

De tijd die u nam om ons te helpen en om
ons te verzoenen, komt rechtstreeks mijn
hart binnen. Bid voor mij zodat ik mijn leven
kan veranderen.
Josiane, West-Afrika

Highlights
JAARVERSLAG
2019

DONATEURS NL

6.125
6.475

donateurs gaven
losse giften

Bekijk het volledige jaarverslag
op www.3xm.nl of vraag ons
publieksverslag aan via
info@3xm.nl

donateurs deden
vaste toezeggingen
PUBLIEKSVERSLAG 2019

INKOMSTEN

€861.831

€105.184

€795.580

€1.340.527

€689.129

€135.507

nalatenschappen

overige inkomsten NL

inkomsten internationaal
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UITGAVEN

bedrijfsvoering

partners & projecten

communicatie & fondsenwerving

FTE

6,7 NL
29,5 buitenland
2,3 vrijwilligers

AFGHANISTAN
ruim

3500

telefoontjes
voor nazorg

CENTRAAL-AZIË

13.000.00

45.992

youtube views

reacties op social
media

BANGLADESH

WEST-AFRIKA

meer dan

5.000

285.565

reacties op
televisieuitzending

online reacties

54

programma’s
gemaakt van
dramaseries

PAKISTAN
bijna

25.000

bezoekers bij
filmvertoningen

SOMALIE

reacties op social media zo
overweldigend

meer dan

5.500

dat onderbezetting van het nazorgteam
direct een grote uitdaging was

mensen bekeken
laptopvoorstellingen

BEREIK

5

partnerorganisaties

16

landen

8

van de landen op de ranglijst
waar christenen het meest
worden vervolgd.

PRODUCTIE

296

VIEWS

13.531.396

programma’s
en clips

totaal aantal views

27.533

views online

minuten
uitzending

7

13.496.934
34.462

views tijdens
filmvoorstellingen

REACTIES

568.983

reacties in 2019

447.129

reacties in 2018

55%

toename reacties
via social media

talen
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Geestelijke

VOEDSELPAKKETTEN
VOOR 3 MILJARD MENSEN
12 jaar oud was hij toen hij op de ponyclub een meisje vertelde over het christelijk
geloof. Dat hij de evangelisatie inging, is als je terugkijkt wellicht niet zo’n grote
verrassing. Na jarenlang gebeden te hebben met het verlangen om in Gods Koninkrijk te
werken, kwam hij in aanraking met 3xM. Martien Timmer, directeur en CEO, voelt zich
er ook na 30 jaar nog steeds als een vis in het water.

“Het is en blijft uniek wat wij als 3xM doen”,

Visuele media was in de begintijd van 3xM een

aldus Timmer. “Je kunt hier dingen doen

tijdrovende en ingewikkelde klus en een nog

die je nergens anders kunt doen. Het is een

onontgonnen gebied. Waar wel via televisie

unieke plek in Gods koninkrijk. Uniek in de

werd geëvangeliseerd, was dat vooral in de

zin dat we werken in landen waar je moeilijk

vorm van televisie-evangelisten. Ook werden

binnenkomt. Maar ook in wat we doen:

via televisie bijbelstudies uitgezonden. “Wij

evangelisatie via televisie, internet en social

kozen daar nadrukkelijk niet voor”, zegt Timmer.

media. Ik was eens op een conferentie in

“Wij geloven dat als je aansluit bij de lokale

Engeland met 650 mensen uit de hele wereld.

problematiek, je veel meer mensen bereikt. Wij

Er werd gevraagd op welke manier je het

werken dan ook samen met veel lokale partners,

evangelie wilde brengen. Vrijwel alle mensen

kerken en gemeentes in de landen waar we

stonden in de vakken ‘drukwerk’ en ‘radio’. In

actief zijn. We vertellen verhalen over lokale

het vak ‘televisie’ stond slechts een handjevol

problematiek. Zie het als gelijkenissen, zoals

mensen.” Timmer is ervan overtuigd dat je als

Jezus Christus dat ook deed. Door deze strategie

christelijke organisatie aanvullende waarden

sluit je veel meer aan bij de belevingswereld van

moet hebben voor het koninkrijk. ”Je moet oog

de mensen ter plekke, en kunnen we per land

hebben voor datgene wat nog niet plaatsvindt.”

aanhaken bij wat daar speelt.”
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NAZORG
Die nazorg is ook één van de unieke punten
van 3xM. Al sinds de oprichting van 3xM wordt
er lokaal nazorg geboden aan de mensen die
reageren op de programma’s. Eerst vooral offline
naar aanleiding van een televisieprogramma,
inmiddels ook veel online naar aanleiding van
de uitzendingen op bijvoorbeeld YouTube en
Facebook. Zelfs in landen als Afghanistan, waar
de doodstraf staat op het belijden van een ander
geloof dan de islam. “Nazorg is ontzettend
belangrijk”, vindt Timmer. “Juist ook voor de
verwijzing naar een lokale kerk of gemeente.
Maar ook voor sociale problematiek in de levens
van mensen. We horen regelmatig verhalen van
mensen die zich aangesproken voelen door de
thema’s in de dramaseries die we uitzenden,
bellen met onze nazorgmedewerkers en zo horen
over Jezus Christus en Zijn boodschap van hoop
en liefde. De honger naar goed nieuws is in veel

DISCIPELSCHAP

landen groot: mensen zijn hun situatie meer dan

De afgelopen jaren is er aardig wat veranderd in

zat. Nu mogen we de brug slaan naar de tijd erna.

de koers van 3xM. Waar in de beginjaren de focus

Mensen komen tot geloof, en dan? We willen ze

lag op evangelisatie via televisie, zijn vandaag

begeleiden totdat ze steviger in hun schoenen

de dag social media en internet minimaal net

staan als christen, en mogen ze dan loslaten.”

zo belangrijk als televisie. Ook het geven van
nazorg heeft een steeds grotere plek ingenomen

LEVENS VERANDEREN

in het werk van 3xM. Daarnaast werd Timmer

Timmer wordt vooral blij van de verhalen die hij

bij een bezoek aan Amerika in gesprek met

hoort van mensen die tot geloof zijn gekomen.

grote donoren bepaald bij de tekst uit Mattheüs,

“Liefst op jonge leeftijd al”, zegt Timmer. “Die

waarin Jezus Christus zegt ‘Maak alle volken tot

mensen blijven vaak hun hele leven christen.

mijn discipelen’ (Matt. 28:19). Timmer: “Dat is een

Ons werk verandert daadwerkelijk de levens

hele concrete opdracht die Hij ons daar geeft.

van deze mensen. Ik hoor die verhalen uit elk

Ons werk mag niet stoppen bij het verkondigen

land waarin we werken. Zo kwam een jonge

van het evangelie en het geven van nazorg. Het

vrouw in Estland tot geloof door een christelijk

maken van discipelen is de opdracht die ons

televisieprogramma en is zij nu hoogleraar

is gegeven. Daar is verdere begeleiding voor

Nieuw-Testament in Amerika. Dat soort

nodig, ook na het geven van nazorg. Dit jaar

verhalen motiveren mij om elke dag er weer

hebben we geld vrijgemaakt om te investeren in

voor te gaan. Levens veranderen door onze

discipelschapsprogramma’s.”

programma’s.”
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Als één van de weinige organisaties is 3xM actief
in moeilijk bereikbare, gesloten landen zoals

Jullie belden me elke dag en
vertelden me dat Jezus altijd voor

Pakistan, Afghanistan en sinds vorig jaar ook in

mij klaarstaat. Ik gaf mijn leven

Somalië. “Ook hier kiezen we voor een gerichte

aan Hem en nu heb ik vrede, ik ben

aanpak”, legt Timmer uit. “Soms nemen we iets
langer de tijd om uit te vinden wat werkt en wat

stil in mijn hart.
Habiba, Noord-Kameroen

niet werkt. Je kunt het geld van je donateurs maar
één keer uitgeven. Wij zijn het aan hen verplicht
om dat zo goed mogelijk te doen. Soms duurt dat
dan wat langer voordat je resultaat ziet.” Maar
dat er resultaat komt is geen vraag. Timmer:
“In Afghanistan zetten we een filmpje online

en dat 75% daarvan aangaf dat zij hun gedrag

van 4 minuten. Binnen enkele dagen kwamen

aangepast hadden naar aanleiding van het

er meer dan 170 reacties binnen. Dat terwijl we

programma. Veel mensen in de wereld hebben

normaalgesproken 1000 reacties in het hele jaar

het zo slecht. Wij geven dan wel geen kleding of

kregen. Bijzonder!”

eten, maar wel geestelijke voedselpakketten!”

De opkomst van social media en internet was een

Hij vervolgt: “3 miljard mensen kennen Jezus

grote verandering, maar ook een grote kans voor

Christus nog niet. Daar brengt 3xM verandering

3xM. Timmer: “Televisie is vooral zenden, waar

in. Er is nog zoveel te doen! We hebben nog veel

social media veel interactiever is. Het is echt een

regio’s en groepen op ons lijstje staan waar we

andere manier van programma’s maken. Eigenlijk

dolgraag aan de slag zouden willen. Ik zie het

heb je daar dubbele budgetten voor nodig. En

werkveld toenemen.”

daarnaast willen we dan nog investeren in nazorg
en discipelschap. We zoeken continu naar de

DANKBAAR

balans hierin, maar kunnen hiermee eindeloos

Over de vraag wat Martien Timmer verder

doorgaan. Er is nog zoveel te bereiken!”

nog kwijt zou willen, hoeft hij niet lang na te
denken: “Ik wil graag kwijt dat ik zo dankbaar

GEESTELIJKE VOEDSELPAKKETTEN

ben voor alle mensen die ons al zo lang steunen

Timmer ziet de toekomst positief in. “Ik voel me

met gebed en hun giften. We hebben dit 40 jaar

een bevoorrecht mens. Ik mag aan het hoofd

kunnen doen omdat mensen ons vanaf het begin

van een organisatie staan, waardoor mensen

hebben gesteund. Iedere euro telt en elk gebed is

wereldwijd tot bekering komen, die we mogen

van belang. Zo heeft dit mooie werk zich kunnen

begeleiden in hun eerste stappen in het geloof en

ontwikkelen naar de organisatie die we nu zijn.

die wij naar een lokale kerk of gemeente mogen

De giften stellen ons in staat om mee te bewegen

brengen. Je kunt hiermee zoveel geven aan

en mee te gaan met ontwikkelen om die hulp

mensen! Niet alleen op geloofsgebied, ook op

te bieden die nodig is. Zonder die steun zijn we

sociaal gebied. We stellen lokale problemen aan

nergens. Het geeft ook verbondenheid, onze

de orde, waar mensen zich bewust van worden.

donateurs en wij zijn één in het uitreiken naar

Uit onderzoek in West-Afrika bleek dat 40% van

onze medemens wereldwijd. Daar ben ik vanuit

de bevolking ons programma over hiv/aids kende,

de grond van mijn hart heel dankbaar voor.”
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KLEURRIJK

Nieuws

Post uit Swaziland
Onlangs kreeg 3xM een

berichtje uit Swaziland. 15 jaar
geleden produceerde 3xM daar
christelijke tv-programma’s.
De afzender was destijds een
19-jarige presentator van die
programma’s, en vertelde ons
dat zij nog steeds heel positief

Ondernemersnetwerk

terugkeek op die tijd waarin we
gezamenlijk het land aanraakte

Het 3xM ondernemersnetwerk is een netwerk voor

met de boodschap van Gods

enthousiaste christelijke ondernemers die betrokken zijn bij het

liefde. Zelfs na 15 jaar!

werk van 3xM. Door middel van laagdrempelige, kleinschalige
en sociale activiteiten biedt 3xM hen de gelegenheid elkaar
te ontmoeten, met elkaar mee te leven en op de hoogte te
blijven van het werk van 3xM. Het netwerk wordt getypeerd
als gezellig, serieus en opbouwend. Vanuit onderlinge
verbondenheid: samen één in de naam van Jezus.
Ben jij ondernemer en heb je interesse in het
ondernemersnetwerk? Neem dan contact op met Jacqueline
Dam via j.dam@3xm.nl of 033-2864103.

Jubileumdag
De in september geplande jubileumdag kan helaas
vanwege de situatie rondom Covid-19 geen doorgang
vinden. We hopen zo snel mogelijk een nieuwe datum
in het voorjaar van 2021 bekend te maken.
Heeft u zich al aangemeld voor onze digitale
nieuwsbrief? Meld u aan via info@3xm.nl en blijft
automatisch op de hoogte van het nieuws van 3xM!
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Column

Het oog kan niet tegen de hand zeggen:
'Ik heb je niet nodig,' en het hoofd kan
dat evenmin tegen de voeten zeggen. We
zijn als mensen allemaal zo ontzettend
verschillend en we lijken als mensen
allemaal zo ontzettend veel op elkaar. Dat is
de boeiende mix waarin God ons bij elkaar
heeft gebracht, aan elkaar heeft gegeven.

Zo ook binnen 3xM. We hebben hier mensen
rondlopen die al vanaf hun eerste stap in
het kantoor luid en duidelijk aanwezig zijn.
Anderen sluipen binnen en die hoor je zelfs
niet als ze aan het eten zijn. We hebben Piet
die met zijn 75 jaar onze vaste gebedsman en
ICT vrijwilliger is. Arend die naast een baan

ik het als het ‘volle bak’ is. Dat wil zeggen als alle

fondsen voor ons werft in de Verenigde Staten.

werkplekken bezet zijn. Althans, als ik mijn deur

We hebben onze voorzitter Wim die ons dient

maar dicht kan doen als het te gek wordt. Kortom:

naast zijn directiebaan bij het Leger des Heils.

we zijn een bonte mengeling met elkaar. Fijn dat ik

En Bori die haar concentratie bewaart met een

mag bijdragen aan die mix, zowel persoonlijk als als

roze hoofdtelefoon op. Jacqueline draagt soms

HRM - personeelsverantwoordelijke. En jammer dat

zulke knalkleuren dat je ogen er zeer van doen

we door Corona ons wat minder kunnen mengen,

– althans de mijne. Onze glazen kantoordeuren

wat meer vanaf huis moeten werken. Maar toch.

zorgen voor sociale veiligheid en zichtbaarheid,

Allemaal anders en toch samen verbonden aan de

maar laten ook de bulderende lachsalvo’s van

doelen die we als 3xM gesteld hebben. We willen

Martien door. En ik zit soms onder mijn werk

samen discipelen van Jezus Christus maken in al

te bellen voor mijn politieke werk voor de

die landen waar we werken. Al onze verschillende

ChristenUnie. Soms neemt Milaine haar dochter

gaven optimaal inzetten voor 3xM, ook als die gaven

Hananja mee om onze gezellige Corrie te helpen

net even buiten je functie liggen. Zoals oog hebben

met het verzendklaar maken van de In Beeld.

voor een column in In Beeld.

Sommigen komen op het fietsje en anderen
moeten meer dan een uur in de trein zitten om
hier op kantoor te komen. Maar het mooiste vind
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Dick Tillema

Manager Bedrijfsvoering

Winpuzzel

LOS DE WORDOKU OP EN WIN HET
ENIGE ECHTE 3XM CADEAUPAKKET!
In deze speciale editie
van In Beeld mag een
puzzelactie natuurlijk
niet ontbreken!

Een wordoku is een versie van de bekende sudoku, waarbij 9 cijfers in
het vierkant gezet moeten worden zonder dat hetzelfde cijfer 2 keer in
de rij of het kwadrant voorkomt. Bij de wordoku zijn de cijfers alleen
vervangen door letters!
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We hebben deze zomer
het eerste echte 3xM
puzzelboekje gemaakt.
Nog niet gezien?
Vraag ‘m dan aan via
info@3xm.nl!
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Vul uw oplossing in op www.3xm.nl/puzzelinbeeld of mail het naar info@3xm.nl o.v.v. uw naam, adres,
telefoonnummer en de oplossing. Stuurt u liever een kaart? Dat kan naar antwoordnummer 7067,
3800 TB Amersfoort. Meedoen kan tot 1 november 2020. U krijgt bericht van uw deelname.
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Dank

AAN AL ONZE
TROUWE DONATEURS

Wij als 3xM zijn dankbaar voor de vele trouwe donateurs die ons
regelmatig steunen in de vorm van een gift.
Dankzij die giften kunnen wij door blijven gaan

niet kennen, het goede nieuws kunnen blijven

met ons werk: het verspreiden van het evangelie

brengen! Elke euro die u nalaat komt ten goede

in moeilijk bereikbare landen, het bieden van

van de projecten van 3xM wereldwijd en draagt

nazorg en het maken van discipelen.

bij aan evangelisatie en nazorg, want over uw

Heeft u al eens nagedacht over uw geestelijke

erfenis hoeft 3xM geen erfbelasting te betalen.

erfenis? Met uw nalatenschap zorgt u ervoor dat
wij de 3 miljard mensen die Jezus Christus nog

Geef het evangelie
door aan volgende
generaties
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

en neem 3xM op in uw testament.
Er zijn verschillende opties,
dus laat u goed inlichten. Wij
denken graag met u mee! Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met Ink Bouma via
i.bouma@3xm.nl of 033-2864103.

