GA MEE OP REIS NAAR…
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IN BEELD

more message in the media

t

“MAAK ALLE VOLKEN
TOT MIJN DISCIPELEN’’
MATTHEÜS 28:19

GAAT U MEE OP REIS?
De mooiste plekjes op deze wereld nodigen uit tot een
heerlijke vakantie. Misschien bent u wel op zo’n fantastische
plek geweest of gaat u straks nog. Wellicht blijft u thuis.
Waar u zich ook bevindt, wij nemen u graag in dit magazine
mee op reis!

Wie zijn dan onze broeders en zusters? Ga met ons op reis
en leer ze beter kennen. Uw gebed en steun voor hen is
namelijk van onschatbare waarde. Mogen we op u blijven
rekenen?
In Christus verbonden,

3xM werkt op plaatsen die niet met stip op ons lijstje
van favoriete vakantielanden staan. Plekken waar we
niet zo snel zullen komen. Maar waar christenen soms
wanhopig verlangen naar contact met medechristenen,
omdat ze er niet zijn of niet zichtbaar zijn. Waar christenen
gediscrimineerd worden en geen werk krijgen. Waar
christenen op straat aangevallen worden, omdat ze geloven
in Jezus Christus.
Met onze programma’s op televisie, social media en
internet willen we het evangelie verkondigen en christenen
bemoedigen, versterken en opbouwen. Zo willen we gehoor
geven aan onze zendingsopdracht: ‘Maak alle volken tot
Mijn discipelen.’ Dat betekent niet alleen het evangelie
vertellen, maar ook onze broeders en zusters toerusten en
aansporen om vol te houden.

Martien Timmer
Directeur 3xM
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… CENTRAAL-AZIË

‘MIJN VLOEK VERANDERDE IN ZEGEN’
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Het zat Evgenia (43) niet mee. ,,Alles ging fout in mijn leven.
Mijn man overleed en ook de man van mijn zus. Ik probeerde
een inkomen te verdienen, ook voor mijn twee gehandicapte
zussen. Ik kocht een kip en koe om eieren en melk te verkopen.
Maar ik werd ziek en kreeg vervolgens de verkeerde medicijnen,
die mijn organen beschadigden.”
Evgenia was wanhopig. Tot ze een 3xM-programma zag op
YouTube. Ze nam contact op met een nazorgmedewerker.
Hoewel ze door haar omgeving bang werd gemaakt dat deze
medewerker lid van een sekte zou zijn, zette ze door. Evgenia’s
meest fundamentele vraag was: ‘Waarom overkomt mij dit
allemaal? Wie kan me helpen?’ De 3xM-medewerker onderwees
haar vanuit Gods Woord en vertelde dat ze haar problemen
in gebed bij God kon brengen. Dat deed ze. Ze besloot tevens
verschillende kerken te bezoeken, zodat ze niet alleen zou zijn.
,,Uiteindelijk gaf ik mijn leven aan Jezus Christus. Ook mijn
moeder kwam tot geloof. Ze bidt nu elke dag.”
Onze medewerkers in Centraal-Azië zijn gepassioneerd
om het evangelie te brengen via televisie, internet en
nazorggesprekken. Zij doen dit met gevaar voor eigen leven.

In dit land is het verspreiden
van het evangelie namelijk
verboden. Wij horen echter
over een enorme honger naar het Woord van God. Op de
uitzendingen komen duizenden reacties. Heel bijzonder
is dat we via de nationale televisie programma’s mogen
uitzenden!

3XM IN 2018
n

111.367 kijkersreacties op tv-programma’s en website.

n

3 kanalen op YouTube: bijna 8 miljoen keer bekeken.

GEBED
n
n

Bid dat veel mensen in Centraal-Azië bereikt worden.
Bid om meer nazorgmedewerkers.

… AFGHANISTAN

‘WAT WAS IK BLIJ!’
Assad (45) is moedig. Na het zien van een van onze
programma’s nam Assad contact op met ons nazorgteam.
Moedig, omdat Afghanistan een gesloten land is waar het
gevaarlijk is om christen te zijn. Hij stelde vragen over de
Bijbel en volgde via de telefoon bijbelstudies. Na verloop van
tijd was het feest in de hemel. Hij gaf zijn leven aan Jezus!
Maar hoe kwam hij in contact met andere christenen? ,,Ik
ken geen christenen in mijn omgeving” , zei Assad. Die komen
namelijk in het geheim samen.
Toch wilde hij zich graag laten dopen. Assad was erg creatief.
,,Ik liet een zwembadje in mijn tuin vollopen met water en
riep mijn kinderen als getuigen erbij. Ik doopte vervolgens
mezelf. Wat was ik blij!”

3XM IN 2018
3000 telefoongesprekken met 800 Afghanen, waarvan
60% uit Afghanistan. Afghanistan telt 36 miljoen
mensen en enkele duizenden christenen.

GEBED
n

n

Bid voor kansen waardoor christenen met elkaar in
contact kunnen komen.
Bid voor kracht zodat christenen zich minder
eenzaam voelen.

3xM wil zich inspannen om jonggelovigen als Assad met
andere christenen in contact te brengen. Bijvoorbeeld via
een digitaal platform. Omdat het in Afghanistan verboden
is om het evangelie te verspreiden, gaan wij ondertussen
door om programma’s vanuit het buitenland via satelliet en
internet uit te zenden.

5

… PAKISTAN

‘IK WAS ONDER DE INDRUK’

6

Salman (20) liep op een dag weg van huis. Hij was rebels. Hij
had ruzie gemaakt met zijn ouders, zijn broer en zus. Maanden
later kwam ons mediateam in het dorp waar hij verbleef.
Salman zag de film ‘De verloren zoon’. De tranen rolden over
zijn wangen. Hij realiseerde zich hoe respectloos hij naar zijn
vader toe was geweest. Na afloop van de film biechtte hij zijn
fouten op en vroeg aan zijn vader en familie vergeving. ,,De film
heeft me geholpen te begrijpen hoe belangrijk het is om goed
samen te leven en mijn ouders te gehoorzamen!”
Najia (39) leefde zonder inspiratie. Ze deed gewoon ‘haar ding’.
Als moeder van drie kinderen zorgde ze voor het huishouden
en de boodschappen. Maar ze bekommerde zich niet om
haar geestelijk leven. Tot ze op een dag in haar dorp de film
‘Sadhu Sundar Singh’ zag. ,,Ik was onder de indruk van de
hoofdpersoon, Sadhu. Voor zijn bekering was hij antichristelijk,
maar nadat hij Jezus Christus aanvaardde, deelde hij het
goede nieuws onder de mensen. Daarop kwamen velen tot
geloof. Sadhu ervoer tegenstand, maar hij bleef God trouw en
volhardde in gebed.” Dit voorbeeld zette haar ertoe aan om
serieus met Jezus te wandelen. Nu bidt ze dagelijks met haar
gezin en gaan ze samen elke zondag naar de kerk.

Pakistan is niet het favoriete vakantieland van veel
Nederlanders. 3xM komt er echter graag! Miljoenen
Pakistani verlangen naar een boodschap van vrede en
onvoorwaardelijke liefde.
Onze lokale partner in Pakistan produceerde drie dramafilms.
Ze zijn erg populair bij de bevolking, zeker op het platteland
van Pakistan, waar analfabetisme veel voorkomt. De films zijn
gebaseerd op gelijkenissen uit de bijbel en neergezet in een
actuele Pakistaanse context. Ons mediateam gaat met laptop,
beamer en generator vaak op pad om in de meest afgelegen
dorpen filmvoorstellingen te geven.

Yousaf was diep geraakt door onze films, onder andere over
het leven van Jezus. Onze partner in Pakistan vertelt: ,,Hoewel
hij analfabeet is, heeft hij een enorm netwerk. Hij nodigde ons
later uit in verschillende dorpen. Daardoor hebben we maar
liefst 300 mensen kunnen bereiken. In deze dorpen worden
nu kerken gebouwd en opgebouwd!”
Nieuw project: Mobile Field Assistants
3xM komt ook bij de mensen thuis! Velen hebben interesse in
het evangelie. Onze medewerkers in het veld gaan met hun
laptop op stap. Zij vertonen christelijke films in huiskamers en
kleine kerkgebouwen. Dat levert openhartige gesprekken op.

3XM IN 2018
22.682 bezoekers van 145 filmvoorstellingen; + 18
filmvoorstellingen voor kinderen. 24.148 reacties op
social media, inclusief likes op social media.
600 vrouwen en 300 pastors kregen nazorgtrainingen.
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GEBED
n
n

Bid om eenheid onder christenen.
Bid voor bescherming en wijsheid van het 		
mediateam en de Mobile Field Assistants.

NEEM EEN KIJKJE IN PAKISTAN!
Op onze donateursavond op 17 oktober nemen we u
mee naar Pakistan. U bent vanaf 17.00 uur welkom op
ons kantoor. Van harte uitgenodigd! Op de achterzijde
van dit magazine vindt u meer informatie.

… BANGLADESH

‘DOOR ZIJN
GEWELDIGE LIEFDE
HEEFT GOD MIJ GERED’
8

Mahfuz (36) heeft een passie voor zijn land. ,,Is er een manier
om echte vrede te vinden? Die vraag hield mij bezig. Ik zocht
de waarheid, maar vond hem niet.” Mahfuz begon op een dag
de bijbel te lezen. ,,Aandachtig las ik het Woord van de levende
God en zo ontdekte ik mijn Heer, Redder en Verlosser! Door Zijn
geweldige liefde heeft Hij mij gered. Ik aanvaardde Hem en
werd gedoopt.” Tot zijn geluk kwam ook zijn vrouw tot geloof.
Maar hun families waren fel tegen. Mahfuz: ,,We leden onder
heftige tegenstand van onze beide families. Maar na vele jaren
is een aantal verwanten ook tot geloof komen!” Mahfuz zet zich
inmiddels in voor christelijke media in zijn land. ,,God heeft me

3XM IN 2018
Ons YouTube-kanaal heeft 142.248 weergaven en 1877
abonnees; 15 procent kijkt van buiten Bangladesh,
zoals Maleisië en India.

een passie gegeven om de mensen van mijn lieve land te
winnen voor Zijn Koninkrijk. Totdat ik naar de hemel ga, zal
ik dat zeker blijven doen. Bid alstublieft voor mijn land en
voor mijn familie.”
3xM vindt het belangrijk om de 170 miljoen mensen in
Bangladesh te bereiken. We doen dit onder andere via
tv-programma’s en dramaseries. Met bijvoorbeeld het
waargebeurde verhaal over een echtpaar dat, tegen alle
druk van de omgeving in, haar gehandicapte kind liefdevol
verzorgt en niet verstopt. Kijk ook op www.3xm.nl/
lees-en-bekijk-verhaal-robert-en-rita.

GEBED
n
n

Bid dat ons mediateam de juiste thema’s behandelt.
Bid voor goede nazorg op de vele reacties.

… TSJAAD
Social media biedt
veel kansen om
miljoenen mensen
te bereiken. 3xM wil
dit medium nog meer
gaan inzetten.

‘NU BEN IK WERKELIJK VRIJ!’
Denise (33) was verlaten door haar man. ,,We trouwden vrij
jong, mijn man en ik. God zegende ons met drie kinderen.
Ik moedigde hem aan zijn diploma’s te halen, zodat hij arts
kon worden. Ondertussen werkte ik op het land om in ons
onderhoud te voorzien. Na zijn beëdiging tot arts nam hij een
andere vrouw, want ik zou niet meer bij hem passen. Wat een
pijn! Ik voelde me erg eenzaam en vervloekte hem iedere dag.
Tot ik jullie programma op de nationale televisie zag.” Denise
realiseerde zich dat ze verbitterd was, nog steeds boos op
haar man. Ze sprak met een van de 3xM nazorgmedewerkers.
,,Zij zei: ‘Denise, God houdt van je.’ Ik was ondersteboven. Van
mij? Terwijl ik de vader van mijn kinderen
dood wenste? Ze zei ook
dat zoals God mij vergeeft
omdat Hij van me houdt, ik
mijn man moest vergeven
als ik hem echt liefhad.
Ze bad voor me en nu
ben ik werkelijk vrij. Dank
jullie wel dat jullie me
naar Jezus hebben geleid,
waardoor ik Hem aanvaard
heb als mijn Verlosser.”

3xM zendt christelijke tv-programma’s
uit in tien landen in West-Afrika, waaronder
Tsjaad. Van de 400 miljoen mensen leeft ongeveer 70
procent onder de armoedegrens. Ook is er veel geestelijke
nood. Op tv en social media worden vooral kwalitatief
slechte films en goedkope, immorele soapseries uit ZuidAmerika en India uitgezonden. Onze programma’s gaan
over het gezinsleven, hiv/aids en ondernemerschap.

3XM IN 2018
162.267 kijkersreacties in West-Afrika, exclusief DRC,
inclusief 44.315 Facebookreacties.

GEBED
n
n

Bid voor ons media- en nazorgteam in West-Afrika.
Bid voor goede nazorg op de vele duizenden
kijkersreacties.
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THESE BONES WILL SING!
Met ons gezin maakten we twee jaar geleden een reis door
Namibië, een van de dunst bevolkte landen op aarde. Wat een
prachtig land, maar wat een droogte zagen we daar. Het had er
al meer dan vijf jaar niet geregend!
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Tijdens onze reis zagen we langs de kant van de weg een karkas
van een dier liggen, gebleekt door de zon. Er was geen water,
geen leven. Dat beeld maakte veel indruk op me. Ik moest er
laatst weer aan denken bij het lezen van Ezechiël 37. Maar in dit
bijbelgedeelte gaat het om een heel dal vol! Meer dood kun je ‘t
niet krijgen.

Dus ik kijk maar niet meer naar die paar
druppels, maar naar God, en verwacht Zijn
levensadem. Dan zing ik, uit de grond van
al mijn botten, dat bekende lied: And all
the earth will shout Your praise. Our hearts
will cry, these bones will sing: Great are You,
Lord!
Jacqueline Dam
Relatiemanager

God vraagt aan Ezechiël: ,,Denk je dat deze botten weer tot
leven zullen komen?” Denkend aan dat karkas zou ik zeker ‘nee’
geantwoord hebben. Maar de beenderen voegen zich samen tot
mensen, tot een heel volk. Ten slotte blaast God zijn levensadem
in hen! Wát een hoopvol en krachtig beeld!

NO CHOICE

Een gevoel van machteloosheid kan me overvallen als ik de
droogte om me heen zie; die ik zelfs tot in mijn eigen hart voel.
Als wij als 3xM de droogte zien in de landen waar wij werken,
dan denk je soms: ‘Wat kunnen een paar druppels nou uitrichten
bij zo’n grote droogte?’ Maar God ziet meer dan droge botten. Hij
ziet mensen, volkeren, Zíjn volk, Zijn Bruid. En met één teug van
Zijn adem geeft Hij leven!

2 miljard mensen hebben nog
nooit van Jezus gehoord. Dat is
30% van de wereldbevolking.
Daarom doet 3xM samen met
andere organisaties mee aan de
Nederlandse campagne No Choice. Om vooral christenen in
ons land hiervan bewust te maken en te motiveren onder de
slogan: bid, deel, ga. Lees meer op www.no-choice.nl.

… DICHTER BIJ HUIS
RUIMTE VOOR TALENT!
Welk talent heb jij als ondernemer van God gekregen?
Zie jij ook het talent van de ander?
3xM daagt je uit, samen met coach Jaap Boersema en
theatermaker Willem Gunneman, om hiernaar op zoek te
gaan tijdens ons ondernemersevent. Dit gebeurt via een luchtig
en prikkelend programma. De avond vindt plaats op 19 september
in Barneveld. De deelname is gratis. Info en aanmelding kan via
onze site www.3xm.nl/ondernemersavond of via Jacqueline Dam,
j.dam@3xm.nl, 06-15262463.

JUBILATE DEO ZINGT
… de sterren van de hemel. Op 8 juni
gaf dit grootkoor uit Woudenberg een
schitterend optreden. Een deel van de
opbrengst was voor 3xM, namelijk
€ 385,- . Hartelijk dank Jubilate Deo!

NALATEN AAN 3XM
Heeft u er weleens aan gedacht om na te laten aan 3xM? Zo kunt
u het evangelie van Jezus Christus laten doorklinken op televisie
en social media. Een boodschap van hoop, verzoening en vrede.
Wilt u meer info of een persoonlijk gesprek? Laat het ons weten:
tel. 033 2864103 of mail: info@3xm.nl.
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Natuurlijk is er volop gelegenheid om elkaar te spreken.
We hopen je te zien!

CHRISTAL DONEERT
Ondernemers groot en klein
steunen graag het werk van
3xM. Christal Teleservice is
er één van. Dit bedrijf werft
vrijwilligers en giften voor
goede doelen, waaronder
3xM. 3xM heeft ook een
gift van € 915,- ontvangen.
Bedankt Christal!

3XM
Zielhorsterweg 77
• 3813 ZX Amersfoort
Postbus 2510
• 3800 GB Amersfoort
T (033) 286 41 03
E info@3xm.nl
www.3xm.nl

GRONDSLAG
De grondslag van 3xM
is de Bijbel als het
geïnspireerde (onfeilbare)
Woord van God

FOTO’S
3xM
Namen en foto’s die
gebruikt worden zijn fictief
in verband met veiligheid.

VORMGEVING
Mailtraffic

IN BEELD verschijnt
4x per jaar.

IBAN
NL13 INGB 0000 0011 44
KvK Amersfoort 4119.2798
DOEL
Verkondigen van het
evangelie via televisie,
vooral in landen die
moeilijk toegankelijk zijn.

more message in the media

WELKOM OP ONZE DONATEURSAVOND
We nemen u op onze donateursavond graag mee naar Pakistan!
U krijgt een uniek kijkje in het 3xM-werk in dit land.

Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

D.V. donderdag 17 oktober
17.00 tot 19.30 uur
3xM-kantoor, Zielhorsterweg 77, Amersfoort

Een hapje en drankje staan voor u klaar. U kunt zich
aanmelden bij onze relatiemanager Jacqueline Dam,
j.dam@3xm.nl, 06 15262463. Wij zien uit naar uw komst!

Samen brengen wij het evangelie naar ieder huis.
Gaat u mee?

