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IN BEELD

more message in the media

… WANT DE LIEFDE VAN
CHRISTUS DRINGT ONS!

OP WIE ZIJN ONZE OGEN GERICHT?
Het coronavirus heeft zich als een olievlek over de
wereld verspreid. Deze crisis beheerst ons dagelijks
leven. Al meer dan 165.000 mensen zijn – als ik dit
schrijf - overleden aan Covid-19. Maar realiseren we
ons ook dat de levens van 3 miljard mensen op het
spel staan? Zoveel mensen kennen Jezus namelijk nog
niet. De urgentie van onze missie is dus ongelofelijk
groot.
Als we terugkijken, dan zien we hoe God ons wonderlijk
heeft voorbereid op de huidige pandemie. Onze
lokale partners kregen aan het begin van dit jaar een
training in sociale media en discipelschap. Dat was op
het juiste moment: miljoenen mensen zijn inmiddels
noodgedwongen aan huis gekluisterd. Zij brengen heel
wat uurtjes door op hun mobiel of achter hun laptop.
Dit geeft ongekende kansen om het evangelie te
verspreiden via sociale media! In Centraal-Azië waren
binnen een week maar liefst 750.000 views op een
filmpje van ons binnengekomen. We kunnen nauwelijks
de duizenden reacties bijbenen.

Het is een tijd waarin het voor velen van u niet
makkelijk is. Dat erken ik graag. Ook voor ons gezin is
het een moeilijke tijd. Mijn vrouw kreeg de diagnose
leverkanker en onderging een zware operatie.
Gelukkig gaat het nu beter met haar. Ondanks alle
moeite houden we onze ogen gericht op Jezus. En zien
we de miljarden mensen die Jezus nog niet kennen.
Laten we voor elkaar in deze moeilijke tijden bidden!
En steunt u ons waar mogelijk met een gift. Zodat veel
meer mensen Hem leren kennen!

In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur 3xM
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HOOP VOOR AFGHANISTAN
Afghanistan: een land van uitersten. Je kan genieten van een fantastisch berglandschap, maar je
bent je leven niet veilig. Geweld is aan de orde van de dag. Juist in dit land biedt 3xM hoop.
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ONZE UNIEKE AANPAK

GETUIGENISSEN

“Ik ben moe van de islam. Ik wil deze nieuwe God volgen. En ik heb
van meer families gehoord dat ze dat willen.” Dit is een van de vele
reacties die we krijgen op onze programma’s in Afghanistan.
Ze worden uitgezonden via twee satellietkanalen, internet en
sociale media. De impact van onze programma’s is groot. In 2019
kreeg onze lokale partner ruim 1300 telefoontjes van ruim 800
unieke personen (mensen die nog niet eerder contact hebben
opgenomen). In totaal werden bijna 2500 gesprekken gevoerd.
Ook werden online bijbellessen aangeboden. “Nadat ik met een
nazorgmedewerker heb gepraat de afgelopen week, kreeg ik maar
geen rust. Ik zie nu dat ik Jezus in mijn leven miste.”

3xM heeft ook documentaires gemaakt. Daarin delen
Afghaanse christenen hun getuigenis. Die willen we uitzenden
via (web)televisie. Ook gaan we
getuigenissen delen via sociale media.
Facebook is een zeer populair medium. We
waren overweldigd door een filmpje begin dit jaar op Facebook
dat maar liefst ruim 800 reacties opleverde! Daarom willen we
meer investeren in nazorg. Want wij geloven dat God niet wil dat
iemand verloren gaat!

DRAMASERIE
3xM wil de achtdelige dramaserie ‘Verborgen schatten’ uitzenden,
die vorig jaar door ons mediateam gemaakt is. Het gaat om een
familie van vier personen die naar het Westen zijn geëmigreerd.
Een familievriend helpt hen. Ze vragen zich af waarom hij zo
behulpzaam is. Ze komen erachter dat hij een christen is, wat in
de islam synoniem staat voor een ongelovige. Er ontstaat een
dilemma: hoe kan een ongelovige zo aardig zijn?

Helpt u mee om de miljoenen mensen in Afghanistan te bereiken
met een boodschap van hoop en vrede door Jezus Christus?
Bid voor ons werk en maak een gift over op www.3xm.nl/doneren
of op NL13INGB 0000 001144 ten name van 3xM Amersfoort o.v.v.
Afghanistan. Alvast hartelijk dank!

‘MIJN WERK VOOR 3XM VERANDERDE MIJN LEVEN’
Als er eentje de omgeving van Gujranwala in Pakistan kent, is het Aram wel. Hij is chauffeur en rijdt ons mediateam
naar de dorpen, waar we christelijke films draaien. Een goedlachse man, die graag een ander bemoedigt én omhelst.
“Is hij familie van jou?”, horen we dan ook vaak.
Aram is getrouwd en de trotse vader van vijf volwassen
kinderen. Hij was eerst ambulancechauffeur, maar na zijn
pensioen kon hij maar moeilijk stilzitten. Hij solliciteerde
opnieuw en kreeg een baan als taxichauffeur. Nu brengt hij
ons naar de meest afgelegen dorpen. Ook helpt hij met het
opzetten van de filmvoorstellingen en de trainingen van
bijvoorbeeld zondagsschoolmedewerkers. “Dit werk heeft
mijn leven veranderd én dat van mijn familie. We zagen
samen de films over Jezus, die Zijn bloed voor ons aan het
kruis vergoot. Dat raakte ons. Ik begon met anderen te delen
wat Jezus voor ons heeft gedaan, zelfs met moslimvrienden
in mijn eigen dorp.”

BIDDEN VOOR ZIEKEN
“De film die de meeste indruk op mij maakte, was ‘Damascus’,
een film over het leven Paulus. Ik kan me goed identificeren
met Paulus, die eerst helemaal niet deed wat God van
hem vroeg. Maar later werd hij door God ingezet voor
Zijn koninkrijk. Precies zoals bij mij!” Aram vertelt over de
enorme veranderingen in zijn leven. Geen contact meer
met ‘slechte’ vrienden, regelmatig naar de kerk en een sterk

gebedsleven. “Ik voel me steeds vrijer om openlijk te bidden.
Bijvoorbeeld als zieke mensen om gebed vragen. Ook krijg
ik steeds meer zelfvertrouwen om in groepen te bidden. Het
is mijn verlangen om heel veel mensen te bereiken met het
evangelie.”
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KLEURRIJKE LEVENS
3xM viert haar 40-jarig bestaan met
oog voor kleur. In de vorige In Beeld
stonden we stil bij onze kleurrijke
geschiedenis. Nu hebben we oog voor
kleurrijke levens. Ieder leven wordt
door Hem gekleurd, zijn liefde en
zijn genade.
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“Zaaien en dan ook weer oogsten. Voor mijn gezin, en
om uit te delen aan mijn familie. Het lijkt allemaal zo
gewoon. Sinds ik op televisie zag dat de Schepper van
hemel en aarde hiervoor zorgt, lees ik de bijbel en dank
ik God voor alles wat hij mij geeft.”

“Dank u voor uw uitzendingen. Uw
programma's over het familieleven en uw
adviezen hebben me erg goed gedaan.
De tijd die u nam om ons te helpen en
om ons te verzoenen, komt rechtstreeks
mijn hart binnen. U heeft ons huis gered.
Mijn man is echt veranderd en ik ben weer
gelukkig thuis. God zegene u!"

Niger

“Toen ik na het zien van uw programma contact met u opnam, gaf u
mij meer informatie over initiatieven voor jongeren om een eigen
onderneming te starten. Nog belangrijker is dat u mij duidelijk hebt
uitgelegd hoe belangrijk het is om je leven te geven aan God. Hij heeft
een goed plan voor mijn leven. Daarom heb ik Jezus Christus
Togo
aanvaard als mijn verlosser.”
DR Congo

“Vrolijke kleuren horen bij mij. Als ik stoffen koop om kleding te maken,
dan kies ik altijd vrolijke prints. Kleuren hebben voor mij betekenis
gekregen toen ik op televisie hoorde van de regenboog, die getuigt van
Gods trouw. Wat een mooi houvast!”

“Ik verloor mijn zus en mijn vader. Ik dacht dat mijn
leven gewoon stopte. Tot ik jullie film zag. Ik heb weer
hoop gekregen in God. Ik weet dat het nooit te laat is
om met Hem te praten.”
Mali
Centraal-Azië

“Ik kom uit Afghanistan, maar ik woon in Iran. Ik ben
19 jaar oud en ik heb met mijn familie naar jullie
televisieshow gekeken. We willen weten waar we een
bijbel kunnen krijgen.”
Afghanistan

“Ik geloof dat Jezus mijn redder en genezer is, en bovenal, Hij houdt
van mij. Deze film heeft mijn geloof in Christus versterkt. Ik zal mijn
leven voor Hem leven en dit goede nieuws aan anderen doorgeven."
Pakistan
“We herkenden ons heel erg in het verhaal uit de film die jullie
uitzonden. Het heeft ons leven als gezin veranderd.”
Bangladesh
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VRIJWILLIGERS AAN HET WOORD
Onze vrijwilligers zijn onmisbaar om ons kleurrijke werk dag in dag uit te kunnen doen. We stellen er graag twee aan u voor:
Arend Neuteboom, internationaal fondsenwerver, en Anneke den Harder, tot voor kort fondsenwerver voor Nederland en nu met pensioen.

‘IK HEB ME NOOIT VRIJWILLIGER GEVOELD’
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Arend Neuteboom is bij 3xM Internationaal Fondsenwerver in Amerika. Zijn werk is
uitermate belangrijk voor ons, omdat óók in de VS betrokken donateurs wonen.
“In enkele staten van Amerika onderhoud
ik contact met partners en fondsen en
ga ik op zoek naar nieuwe financiers.
Daarvoor ga ik twee keer op reis naar de
VS. In Nederland probeer ik zoveel mogelijk
contact te houden met onze relaties via
mail en sociale media”, vertelt Arend.
Arend is van jongs af aan christen én heeft
vroeger veel gereisd naar het buitenland,
onder andere voor een aantal projecten.
Hij kreeg het verlangen om beide te
combineren. 3xM bleek dé organisatie
waar hij dat zou kunnen doen. “Het spreekt
mij aan dat 3xM media met sociale
thema’s verbindt. Ook is het belangrijk

om de juiste taal van de doelgroep te
spreken. Iets dat 3xM zeker doet in de
projectlanden.”

MOOIE GESPREKKEN
“De reden waarom ik dit vrijwillig doe, is
omdat ik hiermee investeer in mijzelf en
in mijn relatie met God. Dat ik er zóveel
voor terug zou krijgen, wist ik niet. Binnen
3xM heb ik mij nooit als een vrijwilliger
gevoeld. Ik ben altijd deel van het team
geweest. De gesprekken tijdens de lunch
of tussendoor zijn vaak enorm verrijkend.
De medewerkers hebben verschillende
achtergronden, maar zijn met elkaar
verbonden door de missie van 3xM.”

’IK HEB ALTIJD VAN MIJN WERK GENOTEN’
3xM bestaat 40 jaar. Bijna net zolang werkte Anneke den Harder (72) voor 3xM. Eerst
in loondienst, na haar pensioen als vrijwilliger. Dat mag met recht heel loyaal heten.
“Ik rolde bij 3xM naar binnen op een
moment dat het heel belangrijk voor
mij was. Dus ik geloof dat 3xM echt op
mijn pad kwam”, vertelt Anneke. Het is
dan 1987. “Ik begon als secretaresse, de
enige fulltimer in een klein team van drie
personen.
We zaten nog in het EO-gebouw in
Hilversum. Omdat we zo klein waren,
deed ik wat nodig was, zoals helpen
met de opzet van automatisering en
boekhouding. Later werkte ik in de
fondsenwerving. Als vrijwilliger ging het
vooral om het verwerken van de giften
en het sturen van brieven.”

GROOT BEREIK
Dit voorjaar heeft Anneke afscheid genomen. Waarom is ze 3xM zo lang trouw
gebleven? “3xM is een bijzondere organisatie. Zij komt met haar programma’s

iedere huiskamer binnen. Is het niet via
televisie dan wel via internet en sociale media. Dus je hebt een ongelofelijk
bereik, juist in gebieden die moeilijk
toegankelijk zijn. In landen waar je niet
zomaar even een boekhandel kunt binnenlopen om een bijbel te kopen of waar
je niet kunt aankloppen bij een kerk.
Mensen horen het evangelie in de
beslotenheid van hun eigen huis, heel
veilig. Werken voor 3xM was voor mij
heel waardevol én leuk. Ik heb er altijd
van genoten!”

Wil je ook als vrijwilliger aan
de slag voor 3xM? Ga dan naar
www.3xm.nl/vacatures.
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3XM HEEFT AL 40 JAAR OOG VOOR KLEUR,
KLEURT U MET ONS MEE?

CORONA EN CIJFERS
Ook binnen 3xM zijn de gevolgen van de coronacrisis goed te
merken. Het kantoor is – op moment van schrijven - tijdelijk
gesloten en we werken allemaal vanuit huis. Gelukkig kunnen
we veel werkzaamheden digitaal voortzetten, maar een aantal
werkzaamheden zullen moeten wachten op betere tijden.
Voor ons als afdeling Bedrijfsvoering is het spannend wat de
financiële effecten van deze crisis zullen zijn.
We zijn heel dankbaar voor de vele trouwe donateurs van 3xM.
Maar we begrijpen ook dat sommigen een pas op de plaats
moeten maken vanwege ziekte, werkloosheid of achteruitgang
in inkomsten. Landelijk gezien verwachten de deskundigen
een economische recessie, al weten ze nog niet hoe lang die
zal gaan duren. Al die effecten zullen de komende maanden
duidelijk worden. We hopen en bidden dat het werk van
3xM door zal gaan. Dat we Gods Koninkrijk in al zijn kleuren
kunnen blijven delen met al die mensen die het evangelie van
Jezus Christus nog niet kennen. En we vertrouwen erop dat u,
voor zover mogelijk, samen met ons de schouders onder dat
belangrijke werk blijft zetten.
De coronacrisis heeft ook mooie kanten. Vanuit Afghanistan
horen we dat veel meer mensen dan voorheen contact met
onze lokale nazorgmedewerkers opnemen. Ze zijn op zoek naar

antwoorden. Meer dan ooit zijn mensen geïnteresseerd in het
evangelie en komen mensen tot geloof. En vanuit een Afrikaans
land waarin we uitzenden, horen we dat een nieuw filmpje over
corona op sociale media meteen heel veel reacties en bijna
een verdubbeling van het aantal bezoekers op de website heeft
opgeleverd. Zo zien we dat Gods werk doorgaat. Dat is heel
bemoedigend!
Dick Tillema
manager Bedrijfsvoering 3xM

SAMEN

Samen in de strijd tegen corona. Dat is wat we momenteel
telkens horen en lezen.
3xM wil daar graag een dimensie aan toevoegen: samen in de
strijd tegen wanhoop, ontreddering en geestelijke armoede.
Help ons - in gebed en financieel – om een boodschap door te
geven van hoop, licht en vrede door Jezus Christus. Juist in die
landen, waar dat zo ontzettend moeilijk is.
Heeft u ook gebed nodig? Dan willen wíj graag voor u bidden!
Laat ons uw gebedspunt(en) weten via info@3xm.nl.

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

SAMEN IN GELOOF STAAN WE STERK!

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.

