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Ieder jaar tellen we de reacties die we krijgen 

om u inzicht te geven in de impact die we met 

elkaar maken. Vorig jaar kregen we meer dan 

1.000.000 reacties via social media, drie keer 

meer dan het jaar daarvoor. In 2017 waren dat 

er 100.000, dus dan zijn het er zelfs 10x zo veel. 

Dat was een mooie verrassing!

Niet alle reacties hoeven behandeld te 

worden. Mensen willen gewoon laten 

weten dat ze de programma’s en berichten 

waarderen. Soms krijgen we negatieve 

reacties en bedreigingen. Onze partners 

ervaren dat met regelmaat, weten dat goed te 

hanteren maar het doet je toch wat. 

En dan blijft er nog een deel over die 

met allerlei vragen naar ons toekomt. 

Ons nazorgteam ervaart dat er onder de 

mensen veel trauma’s zijn. Dan is het goed 

daar eerst naar te luisteren en een proces 

van verwerking in te gaan waarin ook 

geloofsoverdracht een plaats heeft. 

Zo zien we onze rol verlengen van 

‘verkondiger’ naar ‘nazorger’. Of zal ik 

zielzorger zeggen? En wat is het mooi om 

mensen te mogen helpen om te groeien als 

christen en als mens. Ik werk nu al meer dan 

30 jaar voor 3xM, maar ik word hier helemaal 

blij van!

Maar het is zeker niet alleen mijn missie, het 

is die van ons allemaal. Als u ons werk in de 

frontlinie wilt steunen dan bent u van harte 

welkom!
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In Christus verbonden,

Mar� en Timm� 
Directeur

WAT EENve �ra� ing!

P.s. Wilt u bidden wat uw aandeel 
mag zijn in deze missie in de 
frontlinie?

P.s. Wilt u bidden wat uw aandeel 



In Oost-Afrika werken we sinds 2019 onder de 

Somaliërs. De pilot is zo succesvol dat we dit 

gaan omzetten naar een regulier partnerschap. 

Naast social media ligt onze focus op het 

ontwikkelen van een discipelschapsstrategie. 

Ook de bezetting van het nazorgteam blijft 

een belangrijk punt van aandacht. Er kwamen 

in 2020 zoveel reacties binnen dat tijdelijk de 

campagnes moesten worden gestopt. 

Wat fi jn dat u met mij in contact wilt blijven. 

Ik voel me ok, maar ik woon nu in een land 

waar ze nog fanatieker zijn ten opzichte van 

christenen dan wat ik gewend was. Ze weten al 

veel van mij, dus ik houd me rustig. We houden 

contact.   Een Somalische zakenman

EEN PARTNERSCHAP INSom�lië
Omdat we veel mensen bereiken met de 

fi lmvoorstellingen, willen we in 2021 100 

fi lmvoorstellingen organiseren. Daarnaast 

organiseren we er 18 speciaal gericht op 

kinderen en gaan onze veldwerkers 500 keer 

op pad voor kleine laptopvoorstellingen. Op 

social media ligt de nadruk op het maken van 

discipelen door het plaatsen van aansprekende 

berichten.

FILMVOORSTELLINGEN INPakistan
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Ik zag de Facebook pagina “Als je een 

probleem hebt in het leven, kan Jezus 

Christus je helpen”. Ik begon tot Jezus te 

bidden over de problemen die ik had. Mijn 

ontmoediging en problemen begonnen beter 

te worden. Ik ben nu meer op mijn gemak na 

het bidden tot Jezus. Dank u.     Apasra 

Ik zag de Facebook pagina “Als je een 

Ik geloof dat Jezus mijn redder en 

genezer is, en bovenal, Hij houdt van 

mij. Deze fi lm heeft mijn geloof in 

Christus versterkt. Ik zal mijn leven 

voor Hem leven en dit goede nieuws 

aan anderen doorgeven.   Asia

Ik geloof dat Jezus mijn redder en Wat fi jn dat u met mij in contact wilt blijven. Wat fi jn dat u met mij in contact wilt blijven. 

Onze droom en ambitie is om 1.000.000 mensen 
met de boodschap van Jezus Christus via 
moderne media geestelijk thuis te brengen voor 
2030, zoals u in de In Beeld van februari heeft 
kunnen lezen. Om deze doelstelling te halen, 
maken we elk jaar nieuwe plannen. Dit zijn de 
plannen voor onze projecten in 2021. 

VOORUITBLIKKEN 
NAAR 2021en ve rder 

GETUIGENISSEN INTh �i�and
De samenwerking met onze partner in 

Thailand loopt tot oktober 2021. In die 

periode willen we een aantal video’s 

maken waarin getuigenissen worden 

gedeeld. Daarnaast werken we verder 

aan onze social media strategie. Op 

onze beurt leren wij in Thailand veel 

van de discipelschapsstrategie van 

onze partner. We evalueren deze pilot 

in het najaar. 

VERKENNINGEN

BOEDDHISTISCHE LANDEN
Toen we een verkennende reis maakten 

in Thailand en omgeving, reisden we 

ook door een land met een specifi eke 

vorm van boeddhisme. In deze regio 

kwamen we in contact met iemand die 

graag met ons wilde samenwerken om 

het Evangelie in deze ‘donkere’ regio te 

brengen. Wat opvalt is de verbondenheid 

van de mensen met het occulte en de 

wereld van slechte geesten. Een bijzonder 

lastige wereld om in te werken, maar het 

is ons verlangen om ook in deze regio de 

boodschap van hoop en liefde door Jezus 

Christus te laten klinken. Daarom hebben 

we deze pilot verlengd met een jaar, 

en gaan we op zoek naar een geschikte 

partnerorganisatie. Daarnaast werken we 

dit jaar aan een strategie voor deze hele 

regio voor de periode tot 2030. 

JAPAN
In de afgelopen jaren zijn er diverse 

contacten geweest met christelijke 

organisaties in Japan. Tot nu toe is daar 

helaas nog geen concrete samenwerking 

uit voortgekomen. Voor 2021 zetten we 

onze zoektocht voort om te zien of we 

met een lokale partner een social media- 

en discipelschapstraject in kunnen gaan. 

Belangrijk hierin is dat we Japanners echt 

in het hart willen raken.
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In 2021 gaan we door met onze social media 

strategie. Het doel is om halverwege het jaar 

elke werkdag een bericht online te zetten. 

Verder ontwikkelen we deze strategie continu 

door zodat we een nog grotere doelgroep 

kunnen aanspreken. Eén van de doelen 

hiervan is om mensen enthousiast te krijgen 

voor de online Bijbelschool, waar we graag 

20 nieuwe aanmeldingen per maand in 2021 

voor willen krijgen. Een ander belangrijk doel 

is om drie nieuwe Afghaanse gelovigen te 

trainen om mee te werken aan de nazorg en 

follow-up. 

 Ik ben dankbaar dat we nu de Bijbel in onze 

eigen taal hebben en kunnen lezen. Ik heb 

één van de Evangeliën gelezen en hoop de 

hele Bijbel te lezen. Ik wil alles leren!  

  Een reactie op onze 
Afghaanse Facebook pagina

SOCIAL MEDIA INAf�hanistan

 Ik ben dankbaar dat we nu de Bijbel in onze 

In Bangladesh maken we in 2021 een shift van 

televisie naar social media en internet. Hiervoor 

produceren we nieuwe afl everingen van Abirvab, 

onze bestaande dramaserie. Om het aantal 

kijkers zo groot mogelijk te maken, ontwikkelen 

we nieuwe social media campagnes en een 

strategie op het gebied van social media en 

discipelschap.

ONLINE FOCUS INBan��ades h

We herkenden ons heel erg in het verhaal uit de 

fi lm die jullie uitzonden. Het heeft ons leven 

als gezin veranderd.   Medina

We herkenden ons heel erg in het verhaal uit de 

MEER YOUTUBE IN

In Centraal-Azië is ons YouTube kanaal nog steeds 

erg populair, waardoor we ook in 2021 meer 

programma’s willen maken en uitzenden. Het 

doel is om 12 afl everingen te produceren van onze 

dramaserie, naast 72 korte video’s die op YouTube 

en social media worden uitgezonden. Doordat we 

het nazorgteam in 2020 hebben kunnen uitbreiden, 

is een goede nazorg gewaarborgd. Een belangrijk 

onderwerp in deze regio is het verwerken van 

trauma’s. Hiervoor organiseren we in 2021 twee 

keer per maand een cursus. Als laatste is het ons 

verlangen om ons werk uit te breiden naar andere 

taalgroepen in deze regio. We willen hiervoor 

bestaande programma’s vertalen.

Ce�tr a�l-Azië

 Na mijn scheiding moest ik eropuit om werk 

te zoeken. Ik moest mijn kinderen bij mijn 

ouders achterlaten, maar miste ze enorm en 

raakte in een diepe depressie. Toen zag ik 

op internet een programma van 3xM, dat me 

hoop gaf. Ik besloot te bellen en uiteindelijk 

kwam ik tot geloof. Samen met de Here Jezus 

en mijn nieuwe broeders en zusters kan ik 

weer verder leven.      Asja

Om ook in 2021 miljoenen mensen te bereiken, is veel geld 
nodig. Voelt u zich speciaal aangesproken door één van onze 
projecten? Geef dan via onze website voor dit project. Zo komt 
uw geld terecht in het land van uw keuze. Natuurlijk is een 
algemene gift ook mogelijk. Scan de QR of ga naar onze website.

NIEUWE UITZENDINGENWes t-Afr ika
In West-Afrika ligt de nadruk op onze televisie-

uitzendingen. We willen in 2021 weer nieuwe 

afl everingen van de succesvolle series Heartbeat 

en Stinging Bee produceren en uitzenden. Een 

klein deel daarvan vertalen we naar het Wolof en 

Bambara, zodat we die ook in onder andere Mali 

en Senegal kunnen uitzenden. We willen deze 

programma’s uitzenden in 14 landen. Daarnaast 

willen we ook de social media kanalen zoals op 

Facebook, laten groeien. Daarmee kunnen we 

nog specifi eker inspelen op lokale nood in de 

verschillende landen, iets dat in een grote regio als 

West-Afrika natuurlijk goed van pas komt. 

 God sprak tot mij door jullie programma heen. Ik 

bid dat ik niet zal vergeten wat ik heb gezien en dat 

het een blijvende les voor mijn toekomst zal zijn.     

  Lakeisha, 23 jaar



over de kracht die de bloem elke dag weer voor 

hem ontvouwde. Het waren nieuwe gedachten die 

hij op internet had gehoord over de Schepper van 

bloemen. 

Het had hem niet losgelaten en hij had 
de Schepper van bloemen leren kennen 
op een voor hem onbeheerste en 
uitbundige manier.

Met Nikolina heb ik al de nodige lachbuien 

overleefd. Wat een mens. Geweldig! Je zou 

niet zeggen dat ze als weggeroofde bruid uit 

Turkmenistan zoveel doorgemaakt had. Het 

had haar jaren van haat gekost en zelfs toen ze 

christelijke programma’s ging kijken was dat 

vooral om de man boos te maken die haar wreed 

in haar schoot geworpen was. Ze had er nooit 

rekening mee gehouden dat de programma’s haar 

hart zacht zouden maken. Ze ging met andere 
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En blij, zo blij. We kennen elkaar nog maar net, en 

toch door en door. Hij staat op en neemt het brood 

en de wijn. Aardse symbolen, die nu zoveel meer 

tot leven komen. Dit is het moment waar we zo 

intens naar hebben verlangd. 

Links van me zit Mammum uit Bangladesh. 

Prachtige donkere kerel. Hij speelde als acteur mee 

in een TV-serie over de verloren zoon omdat hij zelf 

ook vader was. Duizenden keren had hij als moslim 

meegewerkt aan programma’s. Maar steeds weer 

kwam dat moment terug dat hij met ontroering en 

wijd open armen zijn zoon opving. Hij wist het. Er 

is meer. Hij zocht de programmamakers op en wist 

dat hij daarmee een risico nam. 

En toch deed hij het. Hij leerde Jezus 
Christus kennen en hij kreeg honger, 
zo’n honger.  

En daar zit Hadassa uit Duitsland. Een kleine 

Somalische vrouw. Het was haar vastberadenheid 

geweest om haar kinderen een beter leven te 

brengen. Maar zelf was ze ziek en verzwakt in 

Duitsland aangekomen. En toen was daar in 

Hannover opeens een lieve vrouw. Ze gaf Hadassa 

een iPad met podcasts. Het ging over zwak zijn en 

Jezus Christus. Hadassa voelde zo’n intense vrede 

over zich komen toen ze het hoorde. Ze vonden 

haar, terwijl ze haar nieuwe schat tussen haar wit 

geworden handen gevouwen had. 

Och, meneer Takayanaki. Als je hem ziet ga je 

vanzelf ‘meneer’ zeggen. Zo sereen en beheerst 

als alleen Japanners kunnen zijn. Maar niets is wat 

het lijkt, had hij me verteld. Was het gisteren? Hij 

vertelde hoe hij dag in dag uit in eenzaamheid een 

pad had bewandeld en dat zijn oog daarbij steeds 

op dezelfde bloem was gevallen. Hij dacht er veel 

over na. Als hij de bloem zou plukken, zou hij er 

de volgende dag nog van kunnen genieten. Maar 

na twee weken niet meer. Dat hij nagedacht had 

BESTEMMING�er eikt
Het wordt stil in de hemel. Een stilte, zoals ik hem nog 
nooit heb meegemaakt. Op aarde had je doodstil en 
stilte voor de storm, maar dit is anders. Al was het alleen 
maar door de manier waarop we elkaar aankijken. 
Verwachtingsvol, hoopvol. 
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En toch deed hij het. Hij leerde Jezus 

Het had hem niet losgelaten en hij had 
de Schepper van bloemen leren kennen 
Het had hem niet losgelaten en hij had 

Dick Ti ema
Manager Bedrijfsvoering

ogen naar haar man, naar de wereld kijken. 

Iedereen om haar heen merkte het en ze vond de 

moed om al hun vragen te beantwoorden. Ik snap 

het hoor, die lachbuien. Pure ontlading nu ze met 

al die vragenstellers aan tafel zit! 

‘Dit brood is ook voor jou’

Opeens had ik het in mijn handen. En wij allemaal. 

Hij spreekt en het is er. Zo gaan de dingen hier. 

Ik zie het brood in al die handen liggen. De 

bruine van Mammum, de gele van Takayanaki, 

de witte van Nikolina. En zelfs Ahman heeft geen 

rouwrandjes meer. ‘Neem en eet’ klinkt het. En ik 

weet het. We hebben onze bestemming bereikt.
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�ighlights
JAARVERSLAG 2020

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het Jaarverslag over 
2020. Elk jaar een grote klus, al maakten de resultaten het ook tot een 
leuk project. Wat is er veel bereikt in het bijzondere jaar 2020! In de 
vorige In Beeld gaven we al een voorproefje, maar hieronder vindt u 
alle hoogtepunten van 2020. 

berichten bij onze nazorgteams

AFGHANISTAN

50 KEER
 zoveel views als in 2019

mensen bereikt via social media
RUIM 2 MILJOEN

reacties
MEER DAN 40.000

WEST-AFRIKA
 Televisie-uitzendingen

 Filmvoorstellingen

4 KEER ZOVEEL reacties op 
social media als in 2019

PAKISTAN

 Filmvoorstellingen
 Social media

25 MILJOEN mensen bereikt op 
nationale televisie met Covid-19 video’s

BANGLADESH
 Televisie-uitzendingen

 Social media heeft stil gestaan.   
     In 2021 maken we een frisse, 
     nieuwe start

CENTRAAL-AZIË

10 MILJOEN views op YouTube 

451.707 uur aan kijktijd

374% meer volgers op social 
media sinds de start in 2018

76.124 likes, reacties of gedeeld bericht

BOEDDHISTISCHE 
LANDEN

SOMALIËRS

9,3 MILJOEN mensen 
bereikt met social media

1.795 offl  ine berichten op social 
media uit 38 verschillende landen

THAILAND
Social media in 2 maanden

10.359 volgers op Facebook
116.083 mensen bereikt

Bent u benieuwd 
naar het jaarverslag? 

Download deze via onze 
website of vraag hem aan 

via info@3xm.nl. 

14.966 mensen bereikt 
via social media 

Doelgroep is slechts
10.000 mensen

geproduceerd 

360.148 
VOLGERS

10 MILJOEN 

18,5 
MILJOEN 

talen waarin we uitzenden

hiermee bereiken we 1. 215.113

Ondanks Covid-19 bijna 80.000
keer de kans gehad om iemand 

over de liefde van Jezus Christus te 

vertellen via fi lmvoorstellingen!

›
79.938
mensen bezochten

439
fi lmvoorstellingen

324
van onze video’s 

en programma’s op 

YouTube

VIEWS
PROGRAMMA’S 
& VIDEO’S 

op social media met 

een bereik van bijna 

We hebben in 2020 bijna 30 miljoen mensen bereikt 

met onze berichten op social media, video’s op YouTube 

en fi lmvoorstellingen! Dit is zelfs nog exclusief de 

kijkers naar de televisie-uitzendingen in West-Afrika 

en de naar schatting 25 miljoen Pakistani die de 

Covid-19 video’s op televisie hebben gezien. 

2019 › 7 talen

2020 › 12 talen

21 bevolkingsgroepen in 

27 landen (2019 › 16 landen)

Ik herinner me dat we een paar jaar geleden baden voor 

de mogelijkheid om slechts met één Afghaan binnen 

Afghanistan te mogen praten over de liefde van Jezus 

Christus. Nu zie ik elke paar minuten op Facebook een 

bericht binnenkomen! Ik word hier zo blij van.

   Onze partner in Afghanistan

Ik herinner me dat we een paar jaar geleden baden voor 

de mogelijkheid om slechts met één Afghaan binnen 



Heeft u al eens nagedacht over uw 

geestelijke erfenis? Met uw nalatenschap 

zorgt u ervoor dat wij de 3 miljard mensen 

die Jezus Christus nog niet kennen, het 

goede nieuws kunnen blijven brengen! 

Elke euro die u nalaat komt ten goede 

van de projecten van 3xM wereldwijd en 

draagt bij aan evangelisatie en nazorg.

Wij denken graag met u mee! Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met 

Dick Tillema via d.tillema@3xm.nl of  

033-2864103.

VERSTERKING gezocht!
Heeft u er al eens over nagedacht om uw kwaliteiten  

in te zetten voor het Koninkrijk? Dat kan bij 3xM! 

We zoeken nieuwe medewerkers, vrijwilligers en  

bestuursleden. U kunt bij ons aan de slag als:

Relatiemanager (24 uur)
Medewerker Communicatie & 
Fondsenwerving Internationaal (16 uur)
Vrijwilliger ICT (4 uur)
Bestuurslid

Ga naar www.3xm.nl/vacatures voor meer informatie en solliciteer.

KLEURRIJKNieuws

GEEF HET EVANGELIE 
DOOR AAN VOLGENDEgeneraties


