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Beste mensen, ik ben dankbaar dat ik u 

ook in 2021 weer mag aanschrijven vanaf 

deze plek! Een nieuw jaar biedt weer nieuwe 

kansen. En we zien als 3xM zoveel kansen! In 

de landen waar wij werken en daarbuiten. Nog 

steeds hebben zo’n 3 miljard mensen nog nooit 

van Jezus Christus gehoord. Een derde deel van 

de wereldbevolking! Daarom gaan wij ook in 

2021 onverminderd door met het brengen van 

de boodschap van hoop en liefde in moeilijk 

bereikbare landen. 

Daarnaast zien we een steeds grotere noodzaak 

om de mensen te begeleiden die deze 

boodschap hebben gehoord en contact hebben 

opgenomen met onze nazorgteams. Na hun 

bekering wordt discipelschap een levenslang 

proces. In de landen waar wij werken vaak een 

grote uitdaging! Daarin willen we mensen 

begeleiden totdat ze een geestelijk thuis vinden. 

Dat kan een fysieke kerk zijn of bijvoorbeeld een 

online gemeenschap. Hier hebben we in 2020 al 

op diverse manieren vorm aan gegeven en we 

blijven ook in 2021 deze processen verbeteren. 

Dat nazorg en discipelschap nodig is, bewijst wel 

een reactie uit Afghanistan, waar iemand die tot 

bekering kwam aangaf ‘Als mijn zwager weer 

komt en vertelt dat Jezus niet bestaat, schiet ik 

hem dood’.

In al ons werk weten we ons afhankelijk van 

onze God. We bidden dat de zegen die we in 

2020 hebben ervaren, ook dit jaar op ons werk 

mag rusten. We mogen leven in de wetenschap 

dat Hij voor ons zorgt en ons leidt. Of we nu op 

afstand van elkaar blijven bewegen, of dat 2021 

elkaar (hopelijk!) weer dichterbij elkaar brengt. 

We zien uit naar mooie ontwikkelingen in 2021. 

Doet u met ons mee?
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In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur

EEN NIEUW JAAR METzoveel kansen!
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Onze partner uit Afghanistan deelde een 
inkijkje in een Afghaans gezin dat door de 
programma’s tot geloof is gekomen. Op het 
eerste gezicht is het een prachtig voorbeeld 
van een gezin enthousiaste nieuwe gelovigen. 
Maar het is en blijft wel Afghanistan. 

“Als een bloem die 
elke week op water wacht
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De dochter van het gezin belde met ons 

nazorgteam en vertelde “Ons hele gezin luistert 

naar jullie programma’s: onze vader, moeder en 

wij als vijf kinderen. Kunt u ons nog een Bijbel 

sturen alstublieft?” Later belde ook de vader van 

het gezin “Een jaar geleden nam ik Jezus Christus 

aan, en ik leer mijn kinderen de Waarheid. Elke 

avond bidden wij met z’n allen.” Ook de dochter 

nam weer contact op. Ze gaf aan dat ze zo blij 

zijn met de Bijbel en het gebed dat ze wekelijks 

hebben met onze nazorger. Ze had inmiddels ook 

een audiobijbel gekregen waar ze naar luistert en 

was blij met de programma’s. 

Verdrietig nieuws volgde. De moeder van het 

gezin overleed. De vader gaf aan “Het is echt 

moeilijk, maar ik prijs God dat mijn vrouw in 

Hem geloofde en dat zij nu bij Hem mag zijn. 

Jezus Christus zei ‘Ik zal gaan en maak een plek 

voor je klaar’.” Onze nazorgwerker sprak en bad 

met het gezin. Weer wat later vertelde het gezin 

dat ze zo dankbaar waren voor de programma’s. 

Het bemoedigde hen om te weten dat er andere 

Afghanen zijn die Jezus volgen. “We zijn als een 

bloem die elke week op water wacht. 

Wanneer we de Bijbel met u bestuderen, 

worden we opgefrist en gevoed.” Ook de 

zus van de vader werd geïntroduceerd bij 

het nazorgteam. Ze hadden haar verteld 

over Jezus Christus en uitgenodigd voor 

hun familiekerk. 

Prachtig toch? Helaas bleef het daar niet 

bij. Zoals zoveel Afghaanse gelovigen 

kreeg ook dit gezin te maken met 

vervolging. De vader werd in elkaar 

geslagen door zijn oom en broer die boos 

waren over zijn nieuwe geloof in Jezus 

Christus. Ze vallen hem nu nog steeds 

lastig. Zijn kinderen zijn bang om naar 

school te gaan, uit angst voor agressie en 

geweld. Inmiddels is er ook hongersnood 

in het gezin.

Toch blijft het gezin trouw. Ze blijven een 

tijd van aanbidding en gebed hebben 

met het nazorgteam en bestudeerden het 

Bijbelboek Job. Het contact tussen het 

gezin en het nazorgteam blijft bestaan, 

wat gezien de vervolging ontzettend 

belangrijk is. 

Kabul

GETUIGENIS UITAfghanistan

Deze getuigenis staat niet op zichzelf. Duizenden 
mensen die zich hebben bekeerd krijgen dagelijks te 
maken met vervolging en mishandeling. Bid voor hen!

Wilt u op de hoogte blijven van onze gebedspunten? 

Geef u dan op voor de gebedsbrief of - mail! 

Scan de QR-code met uw mobiel.

https://3xm.nl/helpen/bidden
https:////3xm.nl/helpen/bidden


‘Het identiteitsproces zijn we eigenlijk al 

eerder begonnen’, zegt Timmer. We vinden dit 

belangrijk omdat het focus geeft aan wat je doet 

als organisatie. Je kijkt kritisch terug naar wat je 

hebt gedaan, maar je kijkt ook naar de toekomst. 

Volgen we nog de opdracht die we vanuit de 

oprichting 40 jaar geleden meekregen? Is dat 

nog actueel? En hoe gaan we daarmee om in de 

toekomst? Interessante vragen waar we lang op 

hebben gekauwd.’

EEN NIEUW COMMITMENT 
Het eindresultaat van dit proces was dat we 

onszelf zien als een volhardende zendingspionier. 

Pionier in nieuwe gebieden, nieuwe media- 

technieken en nieuwe manieren van programma’s 

maken. En we geven niet zomaar op… We 

doen dit vanuit een viertal waarden: moedig, 

avontuurlijk, liefde en integer. 

Dit leidde naar een nieuw, concreet commitment: 

3xM wil 1 miljoen mensen met de boodschap 

van Jezus Christus via moderne media geestelijk 

       VAN 3XM: 
EEN GEESTELIJK THUIS 
VOOR 1 MILJOEN MENSEN

De passie

thuisbrengen voor 2030. Hierin volgt 3xM de 

opdracht van Jezus Christus uit Mattheüs 28:19: 

‘Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn 

discipelen’. Timmer: ‘Hier hebben we lang over 

gediscussieerd. Wij kunnen mensen niet bekeren, 

dat doet de Heilige Geest. Maar Jezus geeft hier 

ons wel een duidelijke opdracht mee: maakt de 

volken tot Mijn discipelen. Daarvóór geeft Hij 

aan ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op 

aarde’ en daarna zegt Hij ‘En zie, Ik ben met u al 

de dagen tot aan de voleinding der wereld’. Die 

drie teksten horen bij elkaar. Als je dat leest dan 

mogen we vertrouwen hebben dat we trouw zijn 

aan Zijn opdracht en dat Hij erbij is.’

Het brengen van het evangelie aan moeilijk 

bereikbare volken is al 40 jaar het doel en 

verlangen van 3xM. Je zou je kunnen afvragen 

wat zo’n concrete passie daaraan toevoegt. ‘Het 

bepaalt je weer waar je staat als organisatie 

en wat je doel is’, zegt Timmer hierover. ‘Het 

maakt ook veel duidelijker aan je achterban 

waar je voor staat en of zij zich hiermee kunnen 

identificeren. Het helpt als je in één zin duidelijk 

kunt maken waar je voor staat. Daarnaast zet 

het je ook op scherp als team: hier doe je het 

voor. Dit is onze opdracht voor de komende 

tien jaar. Dat zorgt er enerzijds voor dat je 

meer gefocust aan het werk gaat, en anderzijds 

bepaalt het je bij onze afhankelijkheid van God. 

Menselijkerwijs is dit een onmogelijk doel. 

Maar we geloven ‘Hem is alle macht’, en ‘Ik ben 

met u’. Hij is erbij en we geloven dat dit Zijn 

bedoeling is en daar strekken we ons naar uit. En 

we bidden en hopen dat onze achterban ook in 

willen stappen en ons hierin willen steunen’. 

DE ACHTERBAN
Die achterban is letterlijk van levensbelang voor 

3xM. ‘Onze donateurs hebben ons gebracht waar 

we nu staan. 40 jaar het evangelie verspreiden 

via moderne media in moeilijk bereikbare 

landen is ook financieel gezien te danken aan 

hen. Hiervoor zijn we intens dankbaar,’ zegt 

Timmer. Toch heeft hij grotere dromen: ‘Mijn 

grote wens is dat onze achterban met ons mee 

wil gaan in het bereiken van dit doel en zich 

hieraan echt wil committeren. Dat kan allereerst 

door te bidden. Ik hoop dat mensen zich 

opgeven voor onze gebedsbrief! Daarnaast hoop 

ik dat mensen zich biddend afvragen hoe ze 

ook financieel onderdeel kunnen zijn van deze 

mooie uitdagende missie. Dat kan bijvoorbeeld 

door een periodieke schenking. Daarnaast hopen 

we ook in contact te komen met mensen die 

persoonlijk als vrijwilliger betrokken willen 

worden bij 3xM. 

DUIZENDEN REACTIES
Wat mooi is, is dat het maken van discipelen 

al bij de oprichting van 3xM de bedoeling 

was. Martien Timmer: ‘Onlangs sprak ik één 

van de oprichters en hij bevestigde dat. In 

de jaren dat we vooral via televisie werkten, 

was dat lastiger. Maar met wat we nu op 

social media doen kunnen mensen in één klik 

contact met ons opnemen. Hoe mooi is dat! 

Alleen al in Afghanistan zien we in drie jaar 

een vertienvoudiging van het aantal reacties. 

Duizenden mensen die hongerig zijn naar 

een boodschap van hoop en liefde. Duizenden 

mensen die wij zo graag naar Jezus Christus 

willen brengen. 
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We willen niets liever dan voor 2030 één 
miljoen mensen een geestelijk thuis geven 
bij Hem. Wilt u ervoor bidden wat dat voor 
u betekent? Als u zich hierin herkent, wilt 
u ons dan laten weten hoe u met ons op 
wilt wandelen de komende tijd? 

We bestaan 40 jaar. Eén dag nazorg kost 

gemiddeld € 40,-. Kunt u wellicht dit 

bedrag missen per maand, kwartaal of 

jaar om mee te bouwen aan deze mooie 

missie? Laat het ons weten! 

In 2020 bestond 3xM 40 jaar. Reden genoeg om te reflecteren op wie je bent en waar 
je naartoe wilt, volgens directeur Martien Timmer. Dat deed 3xM met als resultaat een 
concrete droom en passie. Eén waar je met kippenvel naar uitkijkt maar tegelijkertijd 
buikpijn van krijgt. Eén die alleen samen met de steun van de achterban te behalen is. 

mailto:info%403xm.nl?subject=
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Terugblikken
EN VOORUITKIJKEN

We hebben miljoenen unieke 
mensen kunnen bereiken met onze 

posts en video’s op onze social media 

en internet platforms. 

Tot en met het derde kwartaal hadden 

we al meer dan 15.000 berichten via 
Facebook van mensen met vragen, 

getuigenissen en gebedsverzoeken.

We telden in 2020 meer dan 250.000 
volgers op Facebook en 162.000 op 

YouTube.

Een continuering van de projecten in: 

3xM kwam in in Pakistan voor het 

eerst op nationale televisie met 

een serie video’s met bemoediging 

rondom Covid-19.

HOOGTEPUNTEN UIT 2020

WAT KUNNEN WE VERWACHTEN IN 2021?

Er zijn maar liefst twee nieuwe 

projecten gestart in Somalië en 
Thailand.

We hebben vier talen toegevoegd 

aan onze producties. Zo kunnen nog 

meer mensen van het evangelie horen 

in hun moedertaal.

Voor al deze plannen zijn uw gebed en 
financiële steun nodig! Ook in 2021 zijn we 
afhankelijk van giften om ons werk te kunnen 
doen. Doet u mee? Scan de QR-code of ga naar 
www.3xm.nl om te zien wat u kunt doen! 

Een uitbreiding van de activiteiten in het 

Wolof en Bambara, de lokale talen in o.a. 

Senegal, Gambia, Mauretanië en Mali. 

Versterking van onze nazorgteams. Vanwege 

de grote groei van het aantal reacties, draaien 

onze nazorgteams in vrijwel elk land overuren. 

Daarom zullen we het komend jaar ons ook 

focussen op versterking van deze teams. 

Verkenning van nieuwe landen. Ons werkt stopt 

niet met de zeven landen waar we nu werken. 

Er zijn nog 3 miljard mensen wereldwijd die nog 

nooit van Jezus Christus hebben gehoord! Zo 

verkennen we nog steeds de mogelijkheden om in 

Japan aan het werk te gaan en zijn we ook gestart 

met een pilot in een regio met een specifieke vorm 

van het boeddhisme. 

Een verdieping in onze nazorg- en 
discipelschapsactiviteiten. We 

zien steeds meer de noodzaak voor 

goede programma’s hiervoor. Waar 

de afgelopen 40 jaar vooral de focus 

lag op het brengen van het evangelie 

in moeilijk bereikbare landen, voelen 

we nu steeds meer het belang van het 

begeleiden van de mensen die door 

deze boodschap van hoop en liefde zijn 

aangeraakt. Hier begint het eigenlijk 

pas! In veel landen werken we samen 

met lokale kerken, waar we mensen 

naar doorverwijzen voor een geestelijk 

thuis en een verdere ontwikkeling van 

hun geloof. In andere landen, zoals 

Afghanistan waar openlijk christen 

zijn levensgevaarlijk is, is dat een grote 

uitdaging. Daar creëren we online 

gemeenschappen zodat mensen toch 

digitaal geestelijk kunnen thuiskomen 

en groeien in hun geloof. 

2020 was het jaar dat 3xM 40 jaar bestond. Het was een veelbewogen jaar. 
Aan de ene kant was er corona en zoveel uitdagingen en aanpassingen die 
daarmee gepaard gingen. Aan de andere kant zagen we zoveel zegen op 
ons werk! 

Wat een bemoedigende feiten! Dit geeft ons de 

motivatie om in 2021  op volle kracht verder te gaan. 

SOMALIE

CENTRAAL-AZIË

THAILAND

WEST-AFRIKA

PAKISTAN

AFGHANISTAN

BANGLADESH

http://www.3xm.nl
https://3xm.nl/helpen/doneren
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We werden enorm bemoedigd door onze partner 

die programma’s maakt voor Afghanistan. Ze 

deden een eenvoudige oproep op Facebook. ‘Als 

je meer over Jezus wilt weten, stuur ons dan een 

bericht’. 4.976 Afghanen reageerden. Waarop 

onze partner ons fijntjes liet weten dat ze zouden 

proberen om te reageren op al deze berichten. 

Proberen. Ik weet niet hoeveel telefoontjes of 

mailtjes u op een dag kunt behandelen, maar als 

ik goede aandacht heb besteed aan 50 berichten 

dan ben ik wel gaar. Kun je nagaan, dat 100x! 

Allemaal mensen die meer willen weten over het 

evangelie van Jezus Christus. O ja, en er waren 

1.040 mensen die een PDF van de Bijbel of een 

Bijbelgedeelte wilden. Wat een geweldig nieuws. 

En dat uit een land dat potdicht zit voor het 

Evangelie. Yes! Ook bij het horen van het nieuws 

uit Centraal-Azië kwam er een glimlach om 

mijn mond. Het aantal geplande kijkers op hun 

YouTube filmpjes voor het jaar 2020 was 100.000. 

Maar alleen al in de eerste helft van 2020 zijn 

de filmpjes meer dan 4.000.000 keer bekeken. 

En dan gaat het bijvoorbeeld om Bijbelverzen. 

Dat aantal komt onder andere doordat onze 

lokale nazorgmedewerker iedereen die ze over 

deze filmpjes spreekt vraagt om ze verder door 

te sturen. Heel slim! Daardoor wordt het een 

groeiende en niet te stoppen sneeuwbal. De 

velden zijn wit lieve mensen, en waarschijnlijk 

wordt dat nog een keer versterkt door de corona 

pandemie waardoor meer mensen thuis zijn 

en nadenken over de zin van leven. Verlangen 

naar een geestelijk thuis. En net zoals onze 

medewerker in Centraal-Azië de filmpjes op een 

slimme manier verspreidt mogen wij al deze 

prachtige ontwikkelingen delen met onze broers 

en zussen. Het goede nieuws over het Goede 

Nieuws. Je hoort het niet op het NOS journaal, 

dus moeten we zelf dit fantastische nieuws 

verspreiden. Dat doen we graag. Doet u mee?

Dick Tillema
Manager Bedrijfsvoering

KLEURRIJKEColumn
De velden zijn wit... Jarenlang heeft 3xM met name 
televisie uitzendingen gemaakt. Of en hoe mensen 
geraakt worden door wat je uitzendt blijkt dan vooral uit 
de respons die je krijgt en uit de uitkomsten van impact 
onderzoek. Die uitkomsten zijn veelbelovend, maar ze 
vertellen niet het hele verhaal. Mensen moeten een 
drempel over om te reageren. Die drempel is bij sociale 
media lager. En dat is te merken.

3XM OP NATIONALE 
TELEVISIE IN 

NIEUWE BUS = NIEUWE 
AFLEVERINGEN IN 

KLEURRIJKNieuws
Pakistan

West-Afrika

Een bijzondere gebeurtenis afgelopen november 

in Pakistan. Het land is zwaar getroffen door 

Covid-19. De regering doet veel om de fysieke 

risico’s van het virus te beperken, maar voor de 

mentale gezondheid van de Pakistani wordt vrijwel 

niets gedaan. Daarom heeft 3xM met haar lokale 

partner een serie video’s opgenomen over omgaan 

met Covid-19. Dit project is grotendeels mogelijk 

gemaakt door zowel EO Metterdaad als onze 

achterban, waar we heel dankbaar voor zijn! 

Deze video’s zijn in november en december op 

nationale televisie uitgezonden. Doel is om de 

Pakistani te bemoedigen en hen hoop te geven 

voor de toekomst. Ze werden uitgezonden op 

nationale zender PTV. Een unieke gebeurtenis, 

want het gebeurt zelden dat dit soort video’s 

worden toegestaan!

In het najaar bereikte ons het bericht uit West-

Afrika dat de bus waarmee het productieteam 

wordt vervoerd naar opnamelocaties, het had 

begeven. Zonder bus geen nieuwe afleveringen 

van onze dramaseries. De dramaseries die vorig 

jaar maar liefst 285.000 reacties gaven, waardoor 

honderden mensen in contact zijn gekomen met 

ons nazorgteam en velen hun leven aan Jezus 

Christus gaven.

Genoeg reden dus om actie te voeren! We hebben 

de onderdelen van de bus ‘in de verkoop’ gedaan, 

en allereerst onze ondernemers uit ons netwerk 

uitgedaagd om een onderdeel voor hun rekening 

te nemen. Later hebben we via andere media 

aandacht gegeven aan deze actie. In totaal is 

er €8480,- opgehaald. Hier zijn we bijzonder 

dankbaar voor. 
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3xM zou niet bestaan zonder de 

inzet van de tientallen vrijwilligers 

die zich regelmatig nationaal en 

internationaal inzetten voor 3xM. 

Wat een zegen zijn zij! Onze Piet, 

al decennia aan 3xM verbonden, is 

vrijwilliger ICT. Maar hij kan wel een 

helpende hand gebruiken. Daarom 

zoekt 3xM een vrijwilliger ICT. Ben 

of ken jij de perfecte persoon voor 

deze functie? Of ben je benieuwd 

naar één van onze andere vacatures? 

Laat het ons dan weten! Kijk op 

www.3xm.nl/over/vacatures.

VRIJWILLIGER ICTgezocht

Wilt u concreet bijdragen aan onze passie voor 2030? Doe dan mee! 

Steun ons bijvoorbeeld door middel van een periodieke schenking. We 

leggen gezamenlijk schriftelijk vast welk bedrag u jaarlijks voor mini-

maal vijf jaar wilt schenken. Omdat 3xM een ANBI-status heeft is uw 

gift fiscaal aftrekbaar en hoeft 3xM geen schenkingsrecht af te dragen. 

Met een periodieke schenking profiteert u fiscaal bovendien van het 

maximale belastingvoordeel: er geldt geen drempelinkomen of maxi-

maal aftrekbaar bedrag. Het is gemakkelijk te regelen via het formulier 

op onze website. Kijk op www.3xm.nl/doneren voor alle informatie, of 

neem contact met ons op!

STEUN 3XM MET EEN
PERIODIEKE schenking

Is onze passie voor 2030 
ook die van u? 

http://www.3xm.nl/over/vacatures
http://www.3xm.nl/doneren
mailto:contact?subject=
https://3xm.nl/helpen/doneren
https://www.3xm.nl/over/vacatures

