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more message in the media

“ER ZIJN NOG ZOVEEL

MENSEN DIE NOG NOOIT
HET EVANGELIE HEBBEN
GEHOORD”

VOORWOORD
Ook dit jaar mogen we weer volop zaaien via de televisie,
sociale media en internet. En wat is dat een voorrecht!
Gesteund door een trouwe achterban in Nederland én
daarbuiten maken we prachtige, actuele programma’s en
verspreiden we het evangelie.
Dat doen we met een diepe gedrevenheid: er zijn nog
zoveel mensen die nog nooit van het evangelie hebben
gehoord! Wat hebben we prachtige middelen in handen om
mensen Jezus te leren kennen én hun levens te veranderen.
Zo zijn we 2019 ingegaan. Met een paar belangrijke
doelen: we willen televisie blijven maken in WestAfrika, Bangladesh, Pakistan en Centraal-Azië. In Japan
en Afghanistan – nieuwe landen – willen we een paar
vervolgstappen zetten. De activiteiten op social media
willen we fors uitbreiden. En natuurlijk willen we ook
groeien in inkomsten én dalen in kosten.

De afgelopen jaren hebben we mooie stappen gezet. Daar
zijn we erg dankbaar voor. Ons werk wordt wereldwijd
gesteund!
We blijven ook bezig met onze eigen drijfveren. Binnenkort
geven we dit vorm in een ‘Betekenisweek’, waarin we
opnieuw over ons bestaansrecht en onze waarde gaan
nadenken. Daar heb ik zin in!
Vanzelfsprekend gaat ons ‘gewone’ werk in volle vaart door.
Zo zijn we druk bezig met ons Jaarverslag, waarin we u
graag vertellen wat we het afgelopen jaar hebben bereikt.
Op 1 april (geen grap!) staat deze op onze website.
In Christus verbonden,
Martien Timmer, directeur
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DE REACTIES
OP ONZE
UITZENDINGEN
ZIJN VAAK HEEL
BIJZONDER.
WE GEVEN ER TWEE DOOR

“Mijn naam is Deborah. In ons gezin werkten onze ouders heel
erg hard om voor ons te zorgen. Dat besef ik nu. Om heel eerlijk
te zijn: ik heb niet aan de verwachtingen van mijn ouders
voldaan. Ik heb helemaal niet hard gewerkt. Ik nam school niet
serieus. Ik heb nooit afgemaakt waar ik aan begon en leefde een
zorgeloos en lui leventje. Nu leid ik een leeg en chaotisch leven.
Maar dankzij jullie programma’s wil ik mijn leven veranderen.
Ik zag onlangs een film van jullie over een vrouw die vocht om
een goed leven te leiden, hoewel ze weinig kansen had gekregen.
Ik wil een nieuwe start maken. Dus ik heb besloten dat ik naaister
wil worden en écht iets van mijn leven wil maken. Ik heb begrepen dat God mij wil helpen. Ik heb Jezus in mijn leven aangenomen zodat Hij mij kan vormen tot wie Hij wil dat ik zal zijn.”

DEBORAH,
BURKINA FASO

MAGGIE,
IVOORKUST

“Ik ben 25 jaar. Ik stopte met studeren toen ik 15 was. Voordat ik
de film 'De gevaren van mensenhandel’ zag, was ik moslim. Deze
film raakte me, omdat ik de situatie herkende die in de film naar
voren kwam. Nadat ik gestopt was met studeren werkte ik als
dienstmeisje. Ik moest geld verdienen: we zijn met acht broers
en zussen en mijn ouders hebben geen geld om onze studie
te betalen. Hun prioriteit is zorgen voor ons dagelijks eten. Ik
werkte in verschillende gezinnen en de vrouwen behandelden
mij slecht. Toen ik zag hoe het meisje in de film werd behandeld
door haar baas moest ik huilen. Het einde van de film raakte me,
omdat de meisjes teruggaan naar hun familie.
Toen ik met een van de nazorgers sprak, begreep ik dat alleen
Jezus je hart kan veranderen. De nazorger heeft mij ook uitgelegd dat Jezus er is voor mensen zoals mijn bazen en mij. Ik
accepteer Jezus als mijn Heer en mijn Redder. Ik weet dat het
niet gemakkelijk zal zijn, maar Hij zal me helpen volharden.
Hartelijk dank!”
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PROJECT : FILMVOORSTELLINGEN PAKISTAN
n In 2018 zijn 22.682 mensen naar de filmvoorstellingen

gekomen, waarvan 1870 kinderen.
n Er waren 145 voorstellingen georganiseerd, waarvan 18

speciaal voor kinderen.
n Door omstandigheden (met name veiligheid en bereikbaarheid

van de dorpen) waren dat er iets minder dan vorig jaar.
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n

Anderzijds zijn er meer trainingen georganiseerd dan in
vorige jaren, waaronder 15 speciaal voor vrouwen, 2 voor
zondagschoolleiders en een aantal trainingen voor counselors.

n

Vergeleken met voorgaande jaren is er nog meer nazorg
verleend aan relatief meer dorpelingen. Er zijn 2 vrouwen
toegevoegd aan het mediateam dat de dorpen bezoekt.

n

Dat is cultureel gezien passender. Vrouwen maken makkelijker
contact met andere vrouwen. Ze worden bemoedigd in hun
belangrijke rol in gezin, kerk en samenleving.

n

Er worden steeds meer mensen bereikt via social media;
werden er in 2016 nog bijna 7000 views bereikt, in 2017 was
dat ruim 12.000 en in 2018 nog eens een verdubbeling naar
ruim 24.000 views.

BIDT U MEE?

GEBEDSPUNTEN

Dankt u met ons mee voor Gods bescherming in 2018 en dat er zoveel mensen werden bereikt
met het Evangelie? We danken ook voor grote en kleine donaties waardoor we het werk
uitbreiden en kunnen bouwen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals social media.

n

WEST-AFRIKA
We danken voor de grote impact van de
programma’s in West Afrika.

n

WILT U
MEEBIDDEN?

AFGHANISTAN
In samenwerking met onze partner worden
binnenkort de eerste ( korte) filmpjes gemaakt.
Dankt u met ons mee voor deze mooie kans een
boodschap van hoop te brengen in een land waar
angst regeert?

n

CENTRAAL AZIË
Dankt u met ons mee voor de uitzendingen op
nationale televisie en het overweldigende aantal
views op YouTube?

n

JAPAN
We danken God dat de plannen in Japan steeds
concreter worden. Wilt u bidden voor wijsheid
en goede samenwerking met organisaties en kerken?

Aanmelden via
info@3xm.nl
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WIM VAN GINKEL NIEUWE
VOORZITTER 3XM
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Wim van Ginkel (45) is de nieuwe
voorzitter van 3xM. Wim woont in
Renswoude, is getrouwd en vader van
vier kinderen. Hij was al in het bestuur
betrokken als penningmeester. Als voormalig accountant van 3xM kent hij de
organisatie al veel langer. ,,Dat heeft het
vuur voor 3xM doen ontwaken’’, vertelt
hij. ,,We doen heel bijzonder werk: we
kunnen Jezus laten zien. Mensen leven

in een beeldcultuur – dat zie ik aan
mijn eigen kinderen – en wij kunnen
Jezus via televisie en social media heel
dichtbij brengen.’’ Wim is blij met de
toenemende aandacht binnen 3xM voor
social media. ,,Dat biedt hele mooie
openingen om écht met elkaar in gesprek te gaan.’’
Wim hoopt als voorzitter mee te
kunnen bouwen aan de toekomst van
3xM. ,,Samen met directeur Martien
Timmer en de andere mensen op het
bureau hoop ik daaraan te werken. Het
helpt dat ik als nieuwe voorzitter de
organisatie al goed ken. Ik heb er veel
zin in om dit samen met het bestuur op
te pakken. Vanuit de gedachte dat we
dit werk niet voor onszelf doen, maar
voor een hoger doel.’’

Wim van Ginkel
voorzitter 3xM

WILT U ZICH
INZETTEN VOOR
3XM?
3xM is voortdurend op zoek naar mensen die
vanuit betrokkenheid bij het zendingswerk
zich willen inzetten als vrijwilliger. Op dit
moment is er op kantoor een vacature voor
een administratief medewerker op de afdeling
fondsenwerving. Nieuwsgierig? Kijk voor meer
informatie op 3xm.nl/vacatures.

NEDERLAND ZINGT DAG
We staan dit jaar weer met een stand op de
Nederland Zingt Dag op zaterdag 6 april. Bent u
er ook? Kom dan naar onze stand en we maken
een leuke foto. Deelnemers maken kans op een
bon voor een lekkere taart.
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STEUN VANUIT KERKEN
Vanuit kerken en kerkelijke instellingen
ontvingen we in 2018 een prachtig bedrag
van ruim 45.000 euro. Heel hartelijk dank
voor alle giften en collecte-opbrengsten!
Wilt u als kerk ons
werk steunen of op
een andere manier
meer betrokken raken
bij het werk van 3xM?
Neemt u dan contact
op met Jacqueline Dam,
j.dam@3xm.nl.

Voor vragen: bel of mail met Jacqueline Dam:
j.dam@3xM.nl / 06-15262463

Een donateur aan het woord
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Bent u op zoek naar een inspirerende
presentatie? Een van onze
voorlichters komt graag bij u langs.
Neem voor meer informatie contact
op via info@3xm.nl.

GRATIS T-SHIRT VOOR OPWEKKING
Ben jij een fan van 3xM en ga jij dit jaar in juni naar
Opwekking ( 7-10 juni)? Dan hebben we een leuk
aanbod voor jou! Stuur een mail naar 3xM
met jouw adresgegevens en ontvang
GRATIS dit mooie T-shirt om te dragen
op Opwekking. Vergeet niet je maat
door te geven! Maak jij op Opwekking
de meeste selfies met je t shirt? Dan
win je ook nog een leuke verrassing!
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Het is ontzettend belangrijk dat het evangelie verkondigd wordt, met name in landen waar onderdrukking
heerst. Daar is meneer Jansen van overtuigd. Daarom
geeft hij ruimhartig aan 3xM en bidt voor ons werk. Hij
vindt het met name geweldig dat wij in Afghanistan de
bevolking bereiken met het evangelie.
Hij vertelt graag over zijn motivatie om aan 3xM te
geven. Maar hij wil liever niet met naam en toenaam
genoemd worden – daar is hij te bescheiden voor.
Zijn liefde voor het verkondigen van het evangelie
begon toen hij in een asielzoekerscentrum vrijwilligerswerk deed. Het raakte hem hoe de vluchtelingen
blij waren met elk vriendelijk woord én hoe open ze
stonden voor het evangelie. ,, Ze zitten in de diepste
crisis in hun leven. Ook na de vlucht is de crisis niet
voorbij.’’
Hij was nauw betrokken bij het opzetten van Bijbelkringen. Op die kringen werd onder meer de film over het
leven van Jezus getoond. Jansen kreeg op enig moment
contact met een Afghaanse vluchteling. ,,Deze man wou
graag christen worden en dus introduceerde ik hem bij
een Afghaanse kring. Hij koos er uiteindelijk toch voor
zich aan te sluiten bij een Russische kring; die taal
sprak hij ook. Later begreep ik dat dit te maken had
met een diepgeworteld wantrouwen tussen Afghanen
onderling.’’
,,Ik herkende het wantrouwen uit de tijd in en vlak na
de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader was in de oorlog
betrokken geweest bij het verzet. Je kon toen niemand
vertrouwen. Ik realiseerde me dat dit in Afghanistan
ook zo is. Als je buurman weet dat je christen bent, kan
dat fataal zijn’’
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STILLETJES

Auto’s razen voorbij. De buren maken geregeld herrie. Overal is altijd muziek.
Wat is stilte dan weldadig. Stilte. Ik houd ervan.
Jaren geleden haalde ik een boek uit de bieb
met die titel: Stilte. Het ging over Japan, het
land waar 3xM al langere tijd het evangelie wil
brengen. Stilte, een huiveringwekkend boek:
over een missionaris die het christendom naar
Japan wilde brengen. De eerste christenen
werden wreed vervolgd en gemarteld.
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Thea Westerbeek

De mensen van 3xM hoeven gelukkig vandaag
niet meer te vrezen voor hun leven als ze in
Japan, in samenwerking met lokale christenen,
het goede nieuws willen brengen. Maar populair is het christelijk geloof nog steeds niet.
Je zou toch denken dat juist in Japan het
evangelie met groot enthousiasme zou worden
omarmd. Want wat lees je altijd over Japan?
Het is een land waar veel mensen zich hun
leven lang letterlijk kapot werken voor hun
werkgever. Het schijnt dat de identificatie met
het bedrijf zo groot is, dat iemand die zich
voorstelt eerst de naam van zijn bedrijf noemt.
Zelf werk ik bij twee organisaties. Ik zou me dan
zo voorstellen: ‘Dag, ik ben Jongbloed Sprank
Thea Westerbeek, aangenaam’. Veel Japanners
krijgen een burn-out. Wat moet het bevrijdend

zijn, Jezus die zegt: ‘Komt allen tot Mij die
vermoeid en belast zijn, want mijn juk is zacht
en mijn last is licht’.
In Japan heerst een schaamtecultuur. Mensen
zijn bang fouten te maken en te falen. Dat
gaat zo ver dat miljoenen Japanners andere
mensen niet meer onder ogen durven te
komen. Ze zitten thuis voor de tv of achter de
computer. Stel je voor dat die mensen met de
christelijke tv-programma’s van 3xM bereikt
kunnen worden. Dat ze beseffen dat Jezus
voor de zonden en fouten van de mensheid
gestorven is. Stel dat ze gaan geloven: ook
voor mij is er genade en vergeving!
Dankzij de sociale media gaat dat dan
natuurlijk binnen de kortste keren viral.
En binnen no time weet heel internettend
Japan het: Jezus bevrijdt! Zou het zo gaan?
Het kan. De Geest van God kan binnenkomen
in de stille huizen waarin mensen zich hebben
teruggetrokken, in harten die van angst zijn
vervuld.
Stil maar. Wacht maar.

DRAAG STRUCTUREEL BIJ AAN HET ZENDINGSWERK VAN 3XM
EEN PERIODIEKE SCHENKING
IS FISCAAL AANTREKKELIJK

3XM IN UW TESTAMENT

Een periodieke schenking of een lijfrenteschenking is een overzichtelijke en fiscaal aantrekkelijke manier om 3xM structueel te steunen.
In een schriftelijke overeenkomst legt u vast welk bedrag u jaarlijks
wilt schenken. De hoogte van de gift bepaalt u zelf. De looptijd
van een periodieke schenking is minstens vijf achtereenvolgende
jaren. Met een periodieke schenking profiteert u van het maximale
belastingvoordeel. 3xM hoeft geen schenkingsrecht af te dragen.
En het is heel eenvoudig. Wij nemen u alle zorg uit handen.

‘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

PERSOONLIJK ADVIES
Voor persoonlijk advies kunt u contact
opnemen met Ink Bouma, i.bouma@3xm.nl

UW FINANCIËLE STEUN IS ONMISBAAR!
STEUN HET ZENDINGSWERK VAN 3XM DOOR HET
OVERMAKEN VAN EEN GIFT OP NL13 INGB 0000 0011 44
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WELKOM ONDERNEMERS!
Op donderdag 21 maart houdt 3xM een mooie inspirerende avond voor
ondernemers op een prachtige historisch locatie in Amersfoort: het hofje De
Armen De Poth. De bijeenkomst begint om 16.30 uur en eindigt om 20.00 uur.

Naast samen zingen, een bijdrage van coach Jaap Boersema (youroute.nl), een mooi
verhaal over het werk van 3xM en een heerlijke maaltijd is er tijd om elkaar te
ontmoeten. Natuurlijk ontbreekt een
rondleiding door Binnenvader Jaap
Both niet!
Een mooi programma voor jou
als ondernemer. Wees er snel
bij want de ruimte is beperkt!
Wij vragen een vrijwillige
bijdrage na afloop van de
avond.

3XM
Zielhorsterweg 77 • 3813 ZX
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.

DIRECTEUR
Martien Timmer AA
BESTUUR
Drs. W.A. van Ginkel RA
(voorzitter)
Drs. G. Taute RA RC
(penningmeester)
Dr. Ir. L.G.H. Fortuijn
(plv. voorz./secr.)
B. van der Toren-Lekkerkerker
MA Theology and PhD
Candidate
J. Strengholt, PhD
POST OP MAAT
Als u minder/geen post
van ons wilt ontvangen,
laat het ons dan weten.
3xM heeft het keurmerk
van het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF) en
is door de belastingdienst
verklaard tot Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI).
3xM is lid van de Nederlandse Zendingsraad (NZR).

AANMELDEN EN MEER INFO: J.DAM@3XM.NL / 06-15262463

more message in the media
3XM verzorgt minimaal drie keer per jaar uitgaven als deze om donateurs en belangstellenden te informeren.

