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WAAR NOG
GEEN MENS IS
GEWEEST

thuisbrengen of zoals Jezus Christus het zegt:
‘discipelen maken’ (Matt 28:19).
Onze droom is om 1.000.000 mensen met de
boodschap van Jezus Christus via moderne media
geestelijk thuis te brengen voor 2030. Mijn diepste
wens is om bij te dragen aan een opwekking in
bijvoorbeeld Somalië en ook de boeddhistische
landen, waar mensen verstrikt zijn in een duistere
geestelijke wereld. Dat de kerk weer levend en
aanwezig mag worden en dat we Gods stem mogen

betekenis geweest van 3xM in de afgelopen jaren?

verstaan en daarnaar gaan handelen. Gods schepping

Daarbij moet ik denken aan een tekst uit Johannes

is zo kleurrijk! Het is verrijkend om met christenen in

17: 20-21: ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook

verschillende culturen te werken. We hebben elkaar

voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,

nodig om Zijn opdracht te voltooien en deze droom

10

opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij,

te verwezenlijken. Het is mijn verlangen dat we zo

en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat

gretig zijn als Filippus, die achter de wagen aanrende

34

de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’. We

van de minister om het Evangelie te verkondigen.

TOEKOMST

40 jaar, 40 getuigenissen

Felicitaties voor 3xM

tweede deel van onze opdracht: mensen geestelijk

Zo’n jubileum dwingt ook tot nadenken. Wat is de

16 | 28 | 38

26 | 37

Dankbaarheid. Dat is het eerste wat bij me
opkomt als ik denk aan 40 jaar 3xM. Dankbaar
voor het werk dat we al 40 jaar mogen doen:
het Evangelie brengen aan mensen in moeilijk
bereikbare landen. Dankbaar dat we al 40 jaar
gezegend worden door onze achterban die
door zowel gebed als hun financiële steun het
mogelijk maken om elke dag uit te reiken naar
mensen die vaak nog nooit van Gods boodschap
van hoop en liefde hebben gehoord.

hebben kerkleiders in landen bijeen gebracht om als

Kerst in Bangladesh

één geheel (gratis) zendtijd te vragen op nationale
televisiezenders – en te krijgen! Door die eenheid
werden onze programma’s daarnaast goed ontvangen
door een breed publiek. We hebben hierdoor

In Christus verbonden,

Martien Timmer

Directeur

wonderen zien gebeuren.
Belangrijk was ook de keuze om in de moeilijk
bereikbare landen te gaan werken. We willen zoals
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Paulus zegt ‘niet op het fundament van een ander
bouwen’. We willen daar gaan waar via de media
nog vrijwel niemand gaat, en noemen onszelf een
volhardende zendingspionier. Een uitgangspunt dat
al bij de oprichting in 1980 aan ons is meegegeven.
ANBI

Uit ons werk via moderne media krijgen we

Doe mee zodat we er samen voor kunnen
zorgen dat de 3 miljard mensen die Jezus
Christus nog niet kennen, van Hem horen!
In dit speciale jubileummagazine leest u hoe
u kunt helpen. Mag ik op u rekenen?

inmiddels zoveel reacties, dat we toekomen aan het
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EENHEID EN
VERSCHEIDENHEID:

40 jaar 3xM

In 40 jaar 3xM is er veel gebeurd. Oorspronkelijk opgericht
als de internationale evangelisatietak van de Evangelische
Omroep, begon 3xM met uitzendingen in Kenia. Op pagina
20 en 21 vindt u een tijdlijn met een aantal belangrijke
gebeurtenissen uit de 40-jarige geschiedenis. Hier leest u
de grootste mijlpalen uit 40 jaar 3xM.

Nog geen jaar later kondigde de overheid aan om nadrukkelijker te

en mishandeling in Centraal-Azië. De

kijken naar artikel 13 uit de Omroepwet. Hierin werden de omroepen in

samenwerking met lokale partners was

hun nevenactiviteiten beperkt. Daarom werd besloten om het 3xM-werk

hierbij van nog meer toegevoegde waarde,

te verzelfstandigen en los te koppelen van de EO. In 1983 veranderde de

omdat zij als geen ander wisten wat er

naam van de Stichting naar ‘Christelijke Media Projecten’ (CMP).

speelde in de landen.

PRIORITEIT AAN TELEVISIE
Op 13 augustus 1980 werd 3xM

In 1991 woonde directeur Martien Timmer een conferentie bij met 650

opgericht door de Evangelische

christenen uit de hele wereld die betrokken waren bij de media. Ze

Omroep. De zusterorganisatie heette

werden gevraagd om in verschillende vakken te gaan staan: geschreven

‘Evangelisch Dienstbetoon’ met als

pers, radio en televisie. Het vak voor radio was overvol, dat voor

motto ‘More Message in the Media’

geschreven pers was halfvol maar in het vak voor televisie stonden

(3xM). Leidend hierin was de tekst die

slechts 10 mensen. Dit was een kantelpunt in het werk van 3xM: er werd

we tot op de dag van vandaag nog

prioriteit gegeven aan zendingswerk op televisie. ‘Videobanden zijn

gebruiken:

uitstekende middelen om het Woord van God onder de aandacht van
de vele miljoenen Arabieren te brengen’, vertelden we 30 jaar geleden.

‘Gaat dan henen, maakt al de volken

In de praktijk zagen we dat het nodig was om per land en situatie

tot mijn discipelen en doopt hen in

programma’s te maken. Leidend was dat er een link moest zijn met het

de naams des Vaders en des Zoons

dagelijks leven mét een christelijke boodschap. Daarnaast was het van

FOCUS OP SOCIAL MEDIA EN
DISCIPELSCHAP

en des Heiligen Geestes en leert hen

belang dat er een oproep was tot reageren, zodat mensen contact op

In de loop van de jaren werden steeds

onderhouden al wat Ik u bevolen heb’.

konden nemen met het nazorgteam. Dit is de basis van het werk wat we

meer televisieprogramma’s ook

in 2021 nog steeds doen.

uitgezonden op internet, bijvoorbeeld op
YouTube. Ook social media was in deze

MOEILIJK BEREIKBARE LANDEN

tijd in opkomst. In 2019 werd de keuze

5 jaar later zag 3xM de nood in met name

gemaakt om naast televisie en internet ook

landen die moeilijker bereikbaar waren.

te gaan werken met social media. Social

Met name de landen in het zogeheten 10/40

media biedt veel voordelen ten opzichte

window: de landen tussen de 10 en 40

van bijvoorbeeld televisie: contact leggen

breedtegraad op het noordelijk halfrond.

is veel sneller en gemakkelijker gedaan,

In deze regio werd op dat moment niet

de resultaten zijn beter meetbaar en het

veel geëvangeliseerd. Logisch ook, gezien

bereik is veel persoonlijker. Dankzij het

de gevaren. Zo startte 3xM in West-Afrika,

internationale social media team van 3xM

Centraal-Azië, Pakistan, Bangladesh,

krijgen alle partners sindsdien regelmatig

Afghanistan en Somalië. In meerdere van

trainingen hierin.

e

e

deze landen staat op het belijden van het
christelijk geloof de doodstraf.

Met de steeds grotere aantallen reacties
en interacties (in 2020 meer dan 1

URGENTE MAATSCHAPPELIJKE
PROBLEMEN

miljoen) werd de noodzaak voor een

Waar in 1996 al werd bepaald dat 3xM

Met Amerikaanse en internationale

zich ging richten op het zogenoemde

donoren zijn we vanaf 2015 al in gesprek

10/40 window, werd dat vanaf 2001 verder

over discipelschap. Daarom is eind 2020

uitgediept. Het werd een fundamentele

de droom, ambitie en commitment van

keuze om in elk programma via urgente

3xM ontwikkeld: 1.000.000 mensen met

sociaal-maatschappelijke onderwerpen het

de boodschap van Jezus Christus via

Evangelie te brengen. Hierbij kun je denken

moderne media geestelijk thuisbrengen

aan de HIV/Aids-problematiek in West-Afrika

voor 2030.

goed opvolgingssysteem steeds groter.

of bijvoorbeeld zuurgooien in Bangladesh
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GODS KONINKRIJK

op aarde

3 miljard mensen hebben nog nooit van het Evangelie van Jezus
Christus gehoord. Het is ons verlangen om hen te bereiken en
Gods Koninkrijk zichtbaar te maken op aarde. Onze focus ligt
hierin op een aantal ‘moeilijk bereikbare’ landen in het 10/40
window: het gebied tussen de 10e en 40e breedtegraad op het
noordelijk halfrond. Minder dan 1% van de steun voor de zending
wereldwijd gaat naar dit gebied, waar het moeilijk is om
openlijk te evangeliseren. Dankzij onze aanpak via social media,
internet en televisie kunnen wij deze mensen wel bereiken en
hen een kans geven om Jezus Christus te ontmoeten.

ONZE KANALEN:

VELE GEZICHTEN IN

West-Afrika

Een regio met vele gezichten waar we
inmiddels al meer dan 30 jaar werken

FILM

SOCIAL MEDIA

in 13 Franstalige landen. We produceren
verschillende populaire dramaseries, die op
diverse nationale en regionale televisiezenders
worden uitgezonden. In zes landen geven
we, net als in Pakistan, filmvoorstellingen en

YOUTUBE

TELEVISIE

we zijn actief op social media. In 2019 zijn we
gestart met het produceren en vertalen van
programma’s in het Wolof en Bambara, de
lokale talen van onder andere Senegal en Mali.

10 MILJOEN VIEWS IN

Centraal-Azië
Al vanaf 2006 werken we in Centraal-Azië,
één van de inmiddels drie regio’s waar
wij werken. Vanwege veiligheidsredenen

DORPENPROJECTEN IN

Pakistan

kunnen we de naam van het specifieke land
niet noemen. We zenden een dramaserie
uit over maatschappelijke problemen zoals

TOEWIJDING IN

Afghanistan

Vanwege de beperkte godsdienstvrijheid mogen

alcoholmisbruik, prostitutie en mishandeling

Sinds 2018 werken we in Afghanistan met

we in Pakistan geen televisieprogramma’s met een

van vrouwen. Het programma mag geen

een zeer gedreven partner die al 25 jaar

duidelijke christelijke boodschap uitzenden. Daarom

expliciete christelijke boodschap verkondigen,

televisieprogramma’s maakt. Wij voegen daar

organiseren we het dorpenproject, waar we dorpen

maar ademt wel een herkenbare christelijke

onze dramaproducties en social media expertise

bezoeken met onze filmvoorstellingen. Omdat we

sfeer. Na iedere uitzending komt er een

aan toe. De respons is overweldigend, zeker voor

hierin nauw samenwerken met plaatselijke kerken,

telefoonnummer en verwijzing naar het

een land waar de doodstraf staat op het belijden

krijgen bezoekers directe nazorg en een verwijzing

YouTube kanaal in beeld. Ze hebben in 2020

van het christelijk geloof. In 2020 bereikten

naar een lokale kerk. De films zijn geliefd bij de

zelfs een YouTube award gekregen omdat ze

de social media berichten meer dan 2 miljoen

Pakistani omdat ze een Bijbelverhaal vertellen vanuit

meer dan 100.000 abonnees hebben. Het aantal

mensen, waarvan meer dan 172.000 mensen

hun eigen cultuur en situatie. We werken ook met

views ligt ver boven de tien miljoen per jaar.

reageerden. De toewijding van deze partner

veldwerkers die op hun laptops deze films laten zien

De uitdaging is om het nazorgteam op peil

is bijzonder: de teamleden die in de video’s

in klein verband. Daarnaast werken we ook in Pakistan

te houden, want het huidige team kan alle

voorkomen kunnen vanwege hun veiligheid

met social media campagnes.

reacties nauwelijks aan.

nooit meer terugkeren naar Afghanistan.
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UITDAGING VOOR

BIJZONDERE

herinneringen

Somaliërs

In Somalië loop je gevaar als je uitkomt voor
je geloof in Jezus Christus. Dat maakt het werk
van onze partner zeer uitdagend, bijvoorbeeld
om nazorgmedewerkers te vinden. De respons
is er niet minder om: in 2020 hadden onze

“Ik heb 3xM van alle kanten

“Nu 40 jaar geleden werd ik de eerste voorzitter van 3xM in

social media berichten maar liefst meer dan

meegemaakt sinds 1988. Ik

oprichting. Indrukwekkend was het werkbezoek aan ons radio-

9 miljoen views! Omdat ons werk zeker in dit

kreeg steun voor projecten

object in Swaziland. De opening was apart officieel. Koning

gebied grensoverschrijdend is, spreken we bij

in Egypte, ik werkte mee aan

Mswati III, gekleed met dierenvellen rok en ontbloot bovenlijf,

dit project over de ‘Somaliërs’ in plaats van de

de publicaties, ik zat in het

gebracht in zeer luxe auto, werd door allen, op de knieën diep

bestuur. Prachtig om te zien hoe

buigend, begroet. Wij zaten met hem op een verhoging terwijl

de organisatie door de jaren in

een defilé voorbij trok. Achter mij stond een voor ons allen

allerlei opzichten is gegroeid. En

onbekende man aanhoudend te schreeuwen. Verstoord achterom

altijd een betrouwbare getuige

kijken hielp niet. Later hoorden wij dat deze man aanhoudend de

van het Evangelie!“

koning stond (aan) te prijzen, groot te maken. Ik wens 3xM en ons

landnaam. We bereiken Somaliërs in een groot
deel van de wereld.

Jos Strengholt

allen toe dat steeds te blijven doen. Want de HEERE is een groot
Koning, ja groter dan welke koning ook.”

Wim Gorissen

EXTRA MEDEWERKERS IN

Bangladesh

SOCIAL MEDIA IN

Foto’s

UIT DE OUDE DOOS

We hadden EO Metterdaad. We waren blij met

Thailand

Sinds 2012 werken we in Bangladesh. Op dit

Sinds 2020 zijn we ook actief in Thailand. Onze

die wordt uitgezonden op YouTube. Ook werken

partner daar is al jaren werkzaam en sticht

we via social media. Net voor de zomer zijn er

kerken in dorpen op het platteland. Wij voegen

nieuwe nazorgmedewerkers aangenomen om alle

hier onze social media expertise aan toe. Onze

reacties te kunnen beantwoorden.

als wij als EO ‘gratis’ mogen uitzenden, wij

social media campagnes zorgen voor veel

Op pagina 34 en 35 vindt u meer informatie over

als dank voor de miljoenen die wij van de

contact met het nazorgteam.

dit project en hoe u hieraan kunt bijdragen!

overheid kregen voor andere landen hetzelfde

moment produceren we een populaire dramaserie

het wonder van de EO; radio en televisie om
het Evangelie te verkondigen op kosten van
de overheid. Uniek in de wereld. Wat kunnen
we doen voor andere bedieningen? Samen
met Leo Slingerland van het programma EO
Metterdaad kwamen we tot de conclusie dat

wilden doen. Het idee voor MORE MESSAGE

SPECIFIEKE TAALGROEP IN

Boeddhistische landen

Bezoek PGI Nederland  2015

IN THE MEDIA (3xM) was geboren. Op de EO
Familiedag werd het project gelanceerd
en reed Leo met een MMM jeep onder
luid applaus het podium op. De collecte

Sinds eind 2020 werken we in een regio die we

bracht een groot bedrag op en de missie

‘Boeddhistische landen’ noemen. Net als in Centraal-

groeide daarna enorm. Leo en gezin werden

Azië kunnen we vanwege de veiligheid de naam van

uitgezonden naar Kenia en hebben daar een

het land niet noemen. Dit betreft de kleinste doelgroep

studio opgezet, waarmee ze later zelfstandig
zijn doorgegaan. Moge 3xM voor de volgende

van al onze projecten. We richten ons op een specifieke

40 jaar de vleugels verder uitslaan.

taalgroep van iets meer dan 10.000 mensen. Wat
bijzonder is, is dat de campagne die we lanceerden,

Bert Dorenbos

ook een andere taalgroep binnen deze regio bereikte.
Er waren zoveel reacties dat we eigenlijk een nieuwe
partner voor deze taalgroep moeten vinden om ook aan
deze mensen goede nazorg te kunnen bieden. Bidt u mee

Bulgarije  2004

toen directeur van de EO en oprichter en
directeur van Schreeuw om Leven en nu
van www.kiesdanhetleven.nl

zodat we de juiste partner vinden hiervoor?
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HET HART VAN
DE ORGANISATIE
MET

God in het midden

Het is een afdeling waarover naar
buiten niet veel wordt gesproken.
Toch is dit het hart van kantoor:
afdeling Partners & Projecten. Als
spin in het web ondersteunt zij de
partners in de moeilijk bereikbare
landen en zorgt er zo voor dat
mensen worden bereikt met Gods
boodschap van hoop en liefde.

EEN MAN IN HET WIT

zag op de troon. Ze werd vervuld met diep ontzag en

Tijdens een partnerconferentie die 3xM organiseerde,

enorme blijdschap. Ze hoorde een stem: ‘Ik ben jouw

hoorde Lianne een getuigenis van één van de

God en jij zult mij dienen’. Vervuld van vrede werd

medewerkers van de Afghaanse partner. Opgegroeid

ze wakker. Later ontmoetten ze in Pakistan buren

deels in Afghanistan en deels in een buurland vanwege

waarvan de zoon een folder had over Jezus Christus. Ze

de Russische bezetting, leerde hij zijn toekomstige

herkende de man uit haar droom! Vanaf dat moment

De reden dat we naar buiten niet veel communiceren

vrouw kennen en reisde met haar terug naar

ging ze met de buren mee naar de kerk. Uiteindelijk

over deze afdeling, is veiligheid. Als link met de

Afghanistan. Terug bij zijn conservatieve islamitische

zag ook haar man een visioen van Jezus Christus en

partnerorganisaties, zeker met degene die bedreigd worden,

ouders keurden zij zijn modernere levensstijl af.

werd hij bevangen door liefde. Vandaag de dag werkt

is het niet wenselijk dat namen op straat komen te liggen

Volgens de traditie waarin de man ‘de baas’ moet zijn

zowel de vrouw van dit stel als hun zoon bij onze

of bekend wordt wie met wie contact heeft. Daarom staat

begon hij zijn vrouw slecht te behandelen. Na jaren

partner in Afghanistan en brengen op deze manier het

het negenkoppige team ook niet op de website. Als afdeling

schreeuwde zij het uit naar Allah van ellende. ’s Nachts

Evangelie in dit land waar de doodstraf staat op het

zijn zij echter onmisbaar voor de missie van 3xM gezien hun

kreeg ze een droom waarin ze een man in het wit

aanhangen van het christelijk geloof.

binding met de partners. Sinds een aantal jaar staat Lianne*
aan het hoofd van deze afdeling.
‘Toen ik bij 3xM kwam lag de focus vooral op het bereiken

DROOM

Mijn droom voor de komende jaren

DANKBAAR

van mensen in het 10/40 window via televisie-uitzendingen.

Lianne: ‘Gods wegen zijn zo mooi.

is dat we daar willen zijn waar God

‘Het werk houdt nooit op’, geeft

Social media ontwikkelingen namen echter wereldwijd

Soms gebeurt er iets en krijgen

ons stuurt. Een discipel leren zijn in

Lianne aan. ‘Naast de begeleiding

een grote vlucht waardoor er nieuwe kansen voor ons

we pas 15 jaar later de uitleg. Daar

ons eigen leven en dit doorgeven aan

van onze partners houden we ons

ontstonden om mensen heel gericht te bereiken met het

gebruikt Hij mensen voor en daar

onze partners, die dit op hun beurt in

ook bezig met het werven van

Evangelie. Ook konden we samen met onze partners in

mogen wij aan meewerken. Een

de praktijk brengen in de landen waar

internationale fondsen en met een

de landen waar we actief waren een start maken met de

andere ontmoeting heb ik gehad met

we werken. Wat uniek is aan ons werk

stuk strategieontwikkeling. Ook

ontwikkeling van (online) bijbelstudies en cursussen op het

een vrouw die enorm heeft geleden,

is dat we samen met onze partners

trainen we vrijwel wekelijks onze

gebied van discipelschap. Vooral in landen waar nauwelijks

als kind op straat heeft geleefd

onderzoeken welke aanpak werkt in

partners in bijvoorbeeld social media

christenen woonden of kerken aanwezig waren, was daar

en verschrikkelijke dingen heeft

een specifiek land. De partner heeft

en discipelschap.

behoefte aan. Het is mooi om te zien waar we nu staan en de

meegemaakt. Ze was opgegroeid

de kennis van het land en wij hebben

ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. Ik had toen niet

in een zeer duistere versie van het

de expertise in moderne media: een

We zijn intens dankbaar voor onze

durven dromen dat we ons nu in alle landen richten op het

boeddhisme. In het diepst van haar

prachtige kruisbestuiving. Waar we nu

achterban die ons zowel door gebed

maken van discipelen en alles wat daarbij komt kijken.’

pijn en verdriet kreeg zij een beeld

op landsniveau werken, willen we graag

als financieel steunt. Zonder hen zou

van een lijdende man aan een kruis,

nog meer met taalgroepen werken.

dit werk niet mogelijk zijn’.

HARTSNIVEAU

wat haar vreemd genoeg troost bracht.

Zeker met grensoverschrijdende media

‘Het mooiste van mijn werk zijn natuurlijk de verhalen die

Het beeld bleef jarenlang bij haar.

zoals YouTube en social media kunnen

we horen over levens die veranderd zijn door het Evangelie’,

Ze wist niet wie hij was. Pas 15 jaar

we op die manier nog meer mensen

zegt Lianne. ‘Dat inspireert en motiveert zo enorm. Ik kan niet

later ontmoette zij christenen die

bereiken. Al die groepen hebben hun

wachten om weer op pad te gaan en de landen te bezoeken.

haar konden vertellen dat het Jezus

eigen cultuur, waardoor we in hun

Kennismaken met totaal andere culturen en samenwerken

Christus was.

schoenen moeten staan. Waarmee

met de plaatselijke teams. Maar ook de verbinding op

kunnen we hen nieuwsgierig maken

hartsniveau met collega’s onderling is bijzonder. Je werkt

Gods wegen zijn zo bijzonder. Hij

naar het Evangelie? Hoe kunnen we

aan een hoger doel, dat zorgt enerzijds voor verbinding,

werkt soms al jaren in harten van

hen het beste vertellen van de liefde

maar anderzijds ook voor diepgaande discussies. Het gaat

mensen, voordat zij een christen,

van Jezus Christus? En hoe kunnen we

om het werk van God! Dat schuurt en wrijft soms maar geeft

zendeling of nazorgmedewerker

dan onze discipelschapsprogramma’s

uiteindelijk glans. Hemelse glans. Het is echt een avontuur.’

spreken.

daarop afstemmen?’

*namen en foto’s die gebruikt worden zijn fictief in verband met veiligheid

10 IN BEELD JUBILEUM EDITIE

JUBILEUM EDITIE IN BEELD 11

STA OPEN VOOR

Zijn leiding

Twee bestuursleden.

Eén al vanaf de start van 3xM bij de organisatie betrokken
en pas twee jaar geleden afgezwaaid, de ander sinds vijf
jaar in het bestuur en inmiddels fungerend als voorzitter.
Een tweegesprek over 3xM, het verleden en de toekomst
door L.G.H. (Bertus) Fortuijn en W.A. (Wim) van Ginkel.
Beide (oud-)bestuursleden kijken met veel plezier terug op

mensen tot discipel van Jezus Christus maken. We weten

de internationale ontmoetingen, zowel in het werkveld

dat we hierin allereerst afhankelijk zijn van Gods Geest die

Beide heren hoeven niet lang te denken over de vraag

als met donoren. Van Ginkel: ‘De conferentie die we een

harten van mensen verandert. Daarnaast kunnen we meer

waar ze het eerst aan denken bij 3xM: het verspreiden

aantal jaren geleden in Istanbul hebben gehouden, is voor

samenwerken met andere organisaties in Nederland en

van het Evangelie. Fortuijn: ‘En dan specifiek dat we

mij een echt hoogtepunt. De partners uit Azië ontmoetten

wereldwijd om deze ambitie te realiseren’. Fortuijn denkt

christenen in landen waar evangelieverspreiding moeilijk

elkaar en ons daar. We hebben een dag van inspiratie en

vooral aan het buitenland als hij denkt aan 3xM, maar ook

is, in staat stellen (financieel, maar ook via toerusting) zelf

gebed gehad waarbij partners getuigenissen deelden en

aan een stuk bewustwording van verantwoordelijkheid

uitzendingen te verzorgen.’ Van Ginkel vult hierop aan: ‘Ik

voor elkaar baden. Dit was enorm inspirerend om mee te

van de christenen in Nederland voor hen die minder

moet ook denken aan de woorden impact en betrokkenheid.

maken. Daarnaast is het geweldig om mee te gaan met

mogelijkheden hebben dan wij in het vrije westen.

Het is een organisatie met een zeer betrokken en bevlogen

Zowel Fortuijn als Van Ginkel vinden

onze projectreizen. Het horen van de verhalen uit het veld

staf. De coronacrisis heeft laten zien dat social media

het een voorrecht om bestuurslid te

en tegelijkertijd een bemoediging te kunnen zijn voor

en televisie unieke mogelijkheden geven om mensen in

zijn (geweest). Van Ginkel: ‘Het is een

onze partners is geweldig. Ook de contacten met donoren

Op de vraag naar hun droom voor

gesloten landen met het Evangelie van Jezus Christus te

voorrecht om te zien hoe God aan

wereldwijd, live of online zijn hoogtepunten. Het is mooi

bereiken.’ Die betrokkenheid waar Van Ginkel het over

het werk is in de wereld en hoe 3xM

om te zien dat God wereldwijd mensen uit alle culturen

3xM voor de toekomst, antwoorden

heeft, zie je ook terug bij Fortuijn. Hij is al anderhalf jaar

gebruikt wordt. Met het veranderen

gebruikt en verbindt in de missie van 3xM’. Fortuijn vindt

geen bestuurslid meer, toch spreekt hij nog steeds over ‘we’.

van de strategische koers naar social

het daarnaast ook ontroerend dat er nieuwe werkgebieden

eensgezind dat 3xM mag blijven

media en discipelschap, kunnen we

worden gevonden, waar tegelijkertijd de fondsen daarvoor

meer mensen bereiken en hen tot

beschikbaar komen: ‘In periodes waarin we rekening

luisteren naar Gods stem.

discipelen maken. Social media is

moesten houden met krimp, verraste God ons met

hierin echt een belangrijk middel. We

uitbreidingsmogelijkheden.’

zijn rijk gezegend de afgelopen jaren’.

L.G.H. (Bertus) Fortuijn

Drs. W.A. van Ginkel RA

beide (oud-)bestuursleden

Fortuijn: ‘Mijn droom voor 3xM is dat 3xM naar de wil van
God bij mag dragen aan de komst van Gods Koninkrijk.

Dat laatste beaamt Fortuijn. ‘God gaf

Eén van de merkwaarden van 3xM is ‘pionier’. Van Ginkel

Zo’n droom vraagt tegelijkertijd om gebed.’ Van Ginkel

ons het gebed waarop Hij ook kracht

ziet dat ook echt in het dagelijkse werk bij 3xM: ‘We zijn

vult hierop aan: ‘Ik wens 3xM groei in impact toe én

verleent. Zo lang Jezus Christus nog

uniek in Nederland, maar ook wereldwijd in de manier

afhankelijkheid van God. Dat we open blijven staan

niet is teruggekomen, gebeurt het

waarop wij het Evangelie verspreiden. We zijn pionier in het

voor Zijn leiding en groei verwachten door trouw te zijn

altijd in gebrokenheid, inclusief de

gebruik van moderne media én onze visie is dat we altijd

aan het volgen van Jezus als Zijn leerlingen. We mogen

moeilijke dingen. Maar het bezig zijn

via lokale partners, die de cultuur kennen, de programma’s

veel verwachting hebben van God. We geloven dat het

in Gods Koninkrijk, op welke manier

ontwikkelen. We zien imiddels dat door de coronacrisis

Evangelie mensenlevens kan veranderen, en dat leven met

dan ook, is vreugdevol.

veel organisaties de relevantie van social media hebben

Jezus Christus meerwaarde heeft, wat we andere mensen

gezien om mensen te bereiken. Onze uitdaging is dat

wereldwijd gunnen’.

we onze droom willen realiseren: voor 2030 één miljoen

12 IN BEELD JUBILEUM EDITIE

JUBILEUM EDITIE IN BEELD 13

• • • Column

BLIJVEN
DROMEN

dromen

BIJZONDERE

herinneringen

‘Hij is een dromer’, zeggen we over iemand die
graag fantaseert, die niet erg realistisch of praktisch
is. Zo iemand zullen we wel even ‘uit de droom
helpen’. Want dromen zijn bedrog. Of toch niet?

Er is veel bekend over de werking van de hersenen.
Mede door de boeken en tv-optredens van de

“Na jaren gewoond en gewerkt te hebben in

“Een groep enthousiaste veelkleurige mensen

Franssprekend Afrika was ik doordrongen van

met een passie voor het verspreiden van het

de impact van televisie en moderne media in

Evangelie. Gezamenlijk gebed, veel vrolijkheid

het leven van alle dag. Wat geweldig dat ik

en gezelligheid, tijd voor elkaar en hard werken

als 3xM bestuurslid bij heb mogen dragen aan

achter de schermen zijn kenmerkend. Mooie

de communicatie van het Evangelie en haar

herinneringen aan bijzondere donateursavonden

bevrijdende kracht in de levens van deze mensen

zoals een Ladies Night, de Ondernemersavond

en in de bredere maatschappij.”

en de Afghanistan avond en aan leuke
personeelsuitjes zoals Bikken en Klikken.”

bekende hoogleraar Klinische Neuropsychologie Erik

Berdine van den Toren -

Scherder is een breed publiek bereikt met nieuwe
wetenschappelijke inzichten over ons brein. Maar er

Shakespeare zei het al: Er is meer tussen hemel en aarde dan

is ook veel wat we nog niet begrijpen. Wat gebeurt

wij vermoeden, Horatio, of kunnen dromen. God kan doen

er bijvoorbeeld precies in onze hersenen tijdens onze

wat wij niet voor mogelijk houden. Een ander wijs iemand,

slaap? Waarom dromen we? Daar zijn wel theorieën

George Bernard Shaw zei: Dromen worden werkelijkheden

over, maar er valt nog een wereld te ontdekken. In

voor hen die sterk genoeg zijn om erin te geloven. Ik moet

ieder geval zijn onze hersenen, terwijl wij lekker niks

daarbij denken aan Martin Luther King: zijn ‘dream’ van een

liggen te doen, actief, creatief en ontvankelijk. Ons

samenleving zonder rassenongelijkheid. Het begin van het

onderbewustzijn brengt ons op ideeën. Op dit punt

einde van de onderdrukking begon met deze droom.

van deze column stop ik dus nu. Ik ga een nachtje
slapen, en ben benieuwd of mij deze nacht ook iets

Geloven in dromen, is dat niet erg overdreven? Zweverig?

bijzonders zal invallen. ‘Jaja’, zeg ik de volgende

Vaag? In de Bijbel nemen dromen een bijzondere plaats in.

morgen tegen mezelf, ‘dat had je gedroomd’. Want

Denk aan de ladder waar Jakob van droomt. En Daniël: hij

ik realiseer me dat er in mijn slaap misschien iets in

krijgt de gave van God om dromen te verklaren. Ook Jozef

mij is opgekomen, maar dat ik toch echt zelf iets op

kan dat: hij legt de dromen van de schenker, de bakker en

moet schrijven. Dus: aan de slag.

de farao van Egypte uit. En dan die andere Jozef, de aardse

Lekkerkerker

Jetty Koopman
voormalig secretaresse
Internationale Fondswervers

Foto’s

UIT DE OUDE DOOS

vader van Jezus: hij krijgt herhaaldelijk dromen waarin God
De droom van 3xM is om vóór 2030 een miljoen

spreekt. Ook geeft de Bijbel beschrijvingen van de visioenen

mensen via moderne media te bereiken met het

– dat zijn vergezichten – van Johannes op Patmos. Dromen:

Evangelie. Is deze droom bedrog? Een fantasie? Te

of ze nu overdag of ’s nachts plaatsvinden, het lijkt erop dat

ambitieus misschien? Als nuchtere westerlingen

God ze zeer serieus neemt. Ook vandaag nog. Want hoeveel

zijn we geneigd inschattingen te maken van de

verhalen hoor je niet over mensen – vooral in moslimlanden

kansen, er rekenmodellen op los te laten. Maar

– die in een droom Jezus gezien en gehoord hebben. Er zijn

Ondernemersevenement  2019

prachtige voorbeelden van mensen die door zo’n
droom op zoek gingen naar de bron, de Bijbel. Hoe
mooi is het als ze dan via de media van 3xM ‘more
Hoofdredacteur van

message’ krijgen, en zo het Evangelie kunnen lezen

Elisabeth magazine,

en horen.

werkzaam bij de afdeling
Communicatie van

Dus ja, begin te dromen en blijf dromen. Een leven

Stichting Sprank en heeft

zonder dromen is als een tuin zonder bloemen, zegt

zitting in Het Comité van

een Duits dichteres. Mijn variant daarop: een leven

Aanbeveling van 3xM.

mét dromen is als een land vol beloften.

Vrouw Zijn Dagen  april 2005

Bulgarije, interview  2006

Thea Westerbeek

14 IN BEELD JUBILEUM EDITIE

JUBILEUM EDITIE IN BEELD 15

40

JAAR
GETUIGENISSEN
40 jaar 3xM betekent 40 jaar aan verhalen
en getuigenissen van mensen die Jezus
Christus hebben leren kennen.

“Mijn kinderen wonen bij hun vader, van

"Toen ik jullie programma zag, was ik

wie ik drie jaar geleden ben gescheiden.

diep geraakt. Ik gaf mijn leven aan Jezus.

Het lukt me gelukkig ze regelmatig te

Mijn leven is radicaal veranderd. Ik praat

zien of te spreken. Toen ik één van jullie

nu veel met jongeren over hun leven, dat

programma's zag over hoe ouders soms

vaak getekend is door aids. Ik wijs hen op

onderscheid maken tussen kinderen belde ik

Jezus."

jullie. Ik herkende de situatie. Mijn 17-jarige

Aka Yves, West-Afrika

dochter liep bij haar vader weg. Ze voelde
zich afgewezen, onbemind. We hebben
haar overal, tevergeefs, gezocht. Ik was erg
depressief, boos op mezelf en haar vader.

“Uw programma bracht mij op andere gedachten. Mijn jonge

Nadat ik met jullie had gesproken, hebben

dochter werd zwanger. Ik was erg teleurgesteld. Maar in plaats

jullie voor me gebeden en me in contact

van haar af te wijzen, houd ik haar thuis. Ik zorg voor haar, zodat

gebracht met de pastor in Bouaké, die in

ze zichzelf geen kwaad doet of abortus pleegt.”

Abidjan woont. De voorganger heeft me

Denise, Burkina Faso

geholpen. Elke avond kwam hij met zijn

Bedankt voor jullie programma’s,

vrouw naar mijn huis. Ze baden met mij,
spoorden me aan om te geloven dat God

ze hebben mij enorm geholpen. De

mijn dochter terug zal brengen. Enige tijd

“Ik moest mijn kinderen noodgedwongen bij mijn

sfeer thuis is compleet veranderd.

later belde een man en vertelde dat mijn

ouders achterlaten. Ik had een slecht huwelijk en na

Mevr. Mene, West-Afrika

dochter in Gagnoa was en dat hij er alles
aan zou doen om ervoor te zorgen dat ze

mijn scheiding moest ik eropuit om werk te zoeken.

terugkeert naar Bouaké. We bleven bidden.

Ik miste mijn kinderen enorm en raakte in een

Na bijna twee maanden kwam mijn dochter

diepe depressie. Op een dag zag ik op internet een

weer terug. En ze vroeg ons allemaal om
vergeving. Nu heb ik mijn leven opnieuw

programma van 3xM, dat me hoop gaf. Ik besloot

“Een paar maanden geleden zag ik op

aan de Heer opgedragen. Het is een wonder

meteen te bellen met het nazorgteam. Uiteindelijk

“Toen ik 13 was, moest ik trouwen met

YouTube een filmpje over het christelijk

dat ze veilig en gezond terug is.”

een oude man. We kregen twee kinderen.

geloof in mijn eigen taal. Dat intrigeerde

kwam ik tot geloof.”

Na 10 jaar huwelijk ging ik terug naar

me! Ik ging online zoeken en vond jullie

mijn ouders, omdat de tweede vrouw van

op social media. Ik leerde meer over mijn

mijn man me bedreigde. Helaas stierven

eigen geloof, dat steeds verder van me af

“Ik bezocht geregeld nachtclubs. Jullie

mijn kinderen jong. Sinds twee jaar woon

staat. Nu heb ik gehoord over de liefde

programma liet mij de fatale gevolgen

“Dank u voor uw uitzendingen. Uw

ik bij een getrouwde moslim-imam. Ik

van God en waarom Jezus Christus naar de

zien van mijn gedrag. Ik heb de Here Jezus

programma's over het familieleven en uw

mag nauwelijks de deur uit. Daarom kijk

aarde kwam. Ik geloof dat Hij kwam om

gevraagd om mij serieus te helpen mij te

adviezen hebben me erg goed gedaan. De

ik vaak tv. Jullie film over HIV raakte me

mij te redden.”

veranderen.”

tijd die u nam om ons te helpen en om ons

enorm. Ik wilde een HIV-test doen, maar

Samim, Afghanistan

mocht niet naar buiten. Godzijdank kwam

Koffi Amlan, Ivoorkust

te verzoenen, komt rechtstreeks mijn hart

Yaro, Benin

binnen. U heeft ons huis gered. Mijn man
is echt veranderd en ik ben weer gelukkig

een gezondheidsteam naar mijn buurt. Ik
bleek HIV-positief. Ik was erg neerslachtig

“Ik werkte voor een machtige man, maar hij betaalde mij niet.

en ontmoedigd. Ik ben ziek, heb geen

Ik was zo wanhopig dat ik zelfmoord wilde plegen. Toen zag ik

kinderen meer, geen toekomst. Toen belde

uw Facebookpagina. Deze woorden gaven mij vrede. Dank u

“Na het zien van uw film wil ik

ik jullie en er werd naar mij geluisterd!

dat u voor mij bidt.”

bekennen dat ik drugs gebruik. Ik wil

Jullie vertelden dat Jezus altijd voor mij
klaarstaat. Elke dag belden jullie me om te

Hajar, Afghanistan

vragen hoe het met me ging. Het zette me
aan het denken. Nu heb ik besloten mijn

“God sprak tot mij door jullie programma heen. Ik bid dat ik niet

leven aan Jezus te geven. Nu heb ik vrede.

zal vergeten wat ik heb gezien en dat het een blijvende les voor

Ik ben stil in mijn hart.”

mijn toekomst zal zijn.”

Habiba, Noord-Kameroen
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Asja, Centraal-Azië

Lakeisha, Centraal Afrikaanse Republiek

thuis. God zegene u!”

Mya, Niger

er nu echt mee stoppen en ik wil weer

“Nadat ik jullie programma zag, bad ik om de Heilige Geest. Door Hem is een

serieus verdergaan met mijn studie. Ik

aantal dingen in mijn leven veranderd. Ik rook bijvoorbeeld niet meer en ook

heb ook besloten dat ik Jezus Christus

de manier waarop ik praat, is anders. Mijn vrienden zien dat en vragen wat

wil aannemen als mijn Heer en Redder”.

er is gebeurd.”

Afya, Burundi

Rashid, Afghanistan
- Kijk voor meer getuigenissen op pagina 28 en 29 -
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ONZE
VRIJWILLIGERS
ZIJN

goud waard

Michelle

Ik hoor vaak de tekst in mijn hoofd tijdens het verwerken van de
post: ’De Heer zegent het werk van mijn handen.’ Zo is iedere
brief die hier door mijn handen gaat gezegend door de Vader
zelf. Fijne collega’s waar Jezus ook op nummer 1 staat, dat geeft
gelijk een diepere verbinding en praat over de gewone dingen
uit het leven ook een stuk makkelijker en vrijer.

Vrijwilligerswerk is vaak iets dat mensen doen vanuit
een verlangen om een helpende hand te zijn. Voor
ons als organisatie zijn ze zoveel meer dan dat!
Ze zijn van onschatbare waarde voor wat we als
stichting mogen doen. Ze verzetten ongelooflijk veel
werk, verbinden zich en zetten zich in met heel het
hart, hoofd en handen. Ze verdienen daarvoor onze
erkenning en waardering. 3xM zou 3xM niet zijn
zonder al deze mensen! Hier vindt u een aantal van
onze vrijwilligers.

Marion

Ik zet mij in voor 3xM, omdat ik graag wil meewerken aan
Jezus' opdracht om het Evangelie over de hele wereld te
verspreiden. Daarnaast vind ik het belangrijk dat 3xM niet
alleen het Evangelie verkondigt, maar zich ook inzet voor de
sociale, materiële en lichamelijke noden van de doelgroep.
Jezus Christus bekommerde zich 2000 jaar geleden ook niet
alleen om het geestelijke welzijn van de mensen die op zijn
weg kwamen, maar was altijd geïnteresseerd in de totale
mens, dat wil zeggen zijn geest, ziel en lichaam.

Piet

Ik zocht op internet naar een passende
vrijwilligers baan en toen zag ik een vacature

Anneke

bij 3xM. Dit in gebed gebracht en toen kwam
in mijn gedachten: “Ik heb je daar een open

Het werken bij 3xM maakt me ervan bewust dat ik

deur gegeven.” Ik houd van de eenheid tussen

bevoorrecht ben door in Nederland te zijn geboren. Dat

collega’s ondanks de verscheidenheid en de

geeft een goede uitgangspositie: ik leef in vrijheid, ik kan

onderlinge band en vertrouwen waardoor er

onderwijs volgen en er is vrede.

vaak een vrolijke sfeer ontstaat.

Na een dienstverband van 26 jaar ging Anneke met
pensioen, en tot begin 2020 is zij nog betrokken
geweest als enthousiast vrijwilliger.

Arno
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Corrie

Ik vind het fijn om betrokken te zijn

Met name het bereiken van vele mensen die nog nooit

bij een christelijke organisatie die

van Christus hebben gehoord, is een mooi doel. Hoe

zich inzet voor de verspreiding van

kan je bij mensen binnenkomen waar het geestelijk

het Evangelie. Vooral de landen

klimaat niet optimaal is, nóu via tv & internet. Wat

die nog weinig met het Evangelie

mij bemoedigt zijn de enthousiaste verhalen uit

bekend zijn hebben mijn hart. Zo

het werkveld. De mooie getuigenissen die er zijn als

mag ik een klein steentje bijdragen

mensen in contact komen met de Bijbelse boodschap.

aan de uitbreiding van het Koninkrijk

Hoe ze veranderen in een mooier mens en Christus

van God en de grote opdracht die

leren kennen als hun Verlosser.

Jezus ons gegeven heeft.

VRIJWILLIGER WORDEN?
Spreekt het u aan om als
vrijwilliger aan de slag te
gaan voor 3xM? Of wilt u meer
weten over vrijwilligerswerk?
Scan dan de code of bekijk
onze actuele vacatures op
www.3xM.nl/vacatures.
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3XM DOOR
DE JAREN
HEEN
1991

13 augustus 1980
Oprichting vanuit
Evangelische Omroep

Switch naar
uitzendingen op
televisie en start
samenwerking lokale
partners

(toen nog Evangelisch
Dienstbetoon) naar

Start uitzendingen

Mattheüs 28:19

IVOORKUST

1980
1983
3xM wordt een
zelfstandige organisatie
1e radio-uitzending ‘Happy
sound’ op The Voice of
KENYA

1990

2010
Start partnerschap

2001

Keuze om via
urgente sociaalmaatschappelijke
onderwerpen (zoals
HIV/Aids in WestAfrika) het Evangelie
te brengen
2002
Start in TURKIJE
aangedragen door onze
projectpartner in
West-Afrika

2000

PAKISTAN: dorpenproject
(filmvoorstellingen) en
1-op-1 trajecten

2013
Start fondsenwerving in
CANADA, NOORWEGEN en

2020

SINGAPORE

Pilot project in THAILAND

Kantoorpand wordt

Het 3xM identiteitsbewijs

gedoneerd door twee
donateurs uit Amerika,
zodat er meer geld
overblijft voor projecten

2010

ontwikkeld

13 augustus

3xM 40 jaar

2020

1993

2014

November 2020

Start in ESTLAND:

Start samenwerking in

Doel van 3xM wordt wat

samenwerking door

2003

BANGLADESH: via contact

het vanaf de oprichting

kerken vanuit het gehele

3xM AMERIKA opgericht

met de aartsbisschop (RK

is geweest: ‘discipelen

2004

kerk) op nationale televisie

maken’

spectrum (eenheid)
1994

Martien Timmer krijgt

uitzenden (eenheid)

Start televisie-

inzicht tijdens vasten:

2015

uitzendingen SWAZILAND

‘Verenig mijn mensen

Verdieping en uitwerking

opdat de wereld zal

van begrip discipelschap

geloven’ (Johannes 17:21)

binnen 3xM door

2006

betrokkenheid donoren

1996
Start in BELGIË, ROEMENIË

Keuze voor 10/40
window
1997
Start samenwerking in
MIDDEN-OOSTEN
1998

Start samenwerking

in AMERIKA

CENTRAAL-AZIË

2018

2008

Start partnerschap in

Door de samenwerking

AFGHANISTAN

(eenheid) van kerken

2019

op nationale televisie

Start samenwerking

uitgezonden in INDONESIË

SOMALIË

2030
DE DROOM
1.000.000 mensen met
de boodschap van Jezus
Christus via moderne
media geestelijk
thuisbrengen voor 2030

Start uitzendingen in
MALI, BULGARIJE en
Noord-Soedan
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Keuze voor focus
op social media en
discipelschap
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We willen 1 miljoen
mensen met de boodschap
van Jezus Christus via
moderne media geestelijk

thuis brengen voor 2030

ONZE DROOM :
1 MILJOEN

discipelen

Het afgelopen jaar hebben we veel nagedacht over onze identiteit
als organisatie. Wie zijn we? Waar zijn we goed in? Wat willen we
bereiken? Al die vragen hebben we keer op keer doorgesproken en in
gebed aan God voorgelegd. En na veel schaafwerk kwam daar die ene
zin: ‘We willen 1 miljoen mensen met de boodschap van Jezus Christus
via moderne media geestelijk thuis brengen voor 2030’.

Misschien is het u opgevallen dat we een wat cryptische

Wat ziet u daarvan terug in onze projecten?

omschrijving ‘geestelijk thuis brengen’ hanteren in onze

Veel! U kent ons al als een gedreven organisatie met hart

‘één zin doelstelling’ en net schreven ‘zodra het mogelijk

voor het Evangelie. We denken out-of-the-box en geven niet

is’. Je zou wel willen dat je alle mensen naar een kerk

op om mensen te bereiken. Daarnaast kent u ons ook als

zou kunnen verwijzen, maar de werkelijkheid ligt vaak

een zendingspionier. Door met moderne visuele media en

ingewikkeld. Soms is er geen kerk aanwezig. Of is het

nieuwe technologieën het Evangelie en de boodschap van

toelaten van bekeerlingen gevaarlijk voor de kerkleden en/

hoop te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen gaat 3xM

of voor de bekeerlingen zelf. Dan zoeken we samen met de

waar bijna niemand gaat en doet wat bijna niemand doet.

lokale partnerorganisatie naar gezonde alternatieven, zodat

Pionieren gebeurt met nieuwe systemen en technologie

deze mensen verbonden worden aan mede gelovigen en

(zoals social media), met nieuwe methoden (wijze van

zo veel mogelijk in hun eigen omgeving kunnen groeien in

programma maken), en in nieuwe werkgebieden. En het

hun geloof.

pad ziet er nu al boeiend uit want de velden zijn wit…!

We hebben ook nagedacht over wat ons als 3xM typeert.
Onze kernwaarden. We kwamen daarbij uit op moedig,

in lijn met de woorden van

Maar wanneer beschouwen wij iemand als discipel en
hoe meet je dat?

onze Heer Jezus Christus

Discipelen zijn mensen met wie we in contact zijn en die op enige

zijn om met een unieke en innovatieve werkwijze te gaan

zelf ‘Gaat dan heen,

manier hebben laten weten dat ze meer willen weten van het Evangelie

naar gebieden waar anderen niet gaan, ook bij tegenslag.

maak alle volken tot Mijn

van Jezus Christus. We hanteren in de praktijk een aantal criteria voor

Liefde, omdat we in alles wat we doen gedreven worden

discipelen’. Het is Zijn oproep.

discipelschap, waaronder:

door Gods liefde en daarvan uitdelen. Avontuurlijk, omdat

Discipelschap is daarmee één

• toont interesse en wil meer leren over Jezus Christus,

we iedereen uitdagen om samen met ons en met God een

van de kernwoorden binnen

• komt tot geloof in Jezus Christus,

heilig avontuur aan te gaan in de vervulling van onze

3xM geworden.

• probeert Hem te volgen,

missie. Integer, omdat we zeggen wat we doen en doen wat

• benadert de (digitale) Bijbel,

we zeggen. Ons denken en handelen zijn in lijn met Gods

• leest regelmatig het Woord van God.

Woord. Dit zijn de kernwaarden waarop iedereen ons mag

Daarna gaan we een weg met ze. Zodra het mogelijk is brengen we hen

aanspreken. Zo willen we zijn.

Niet in eigen kracht, maar

liefde, avontuurlijk en integer. Moedig, omdat we geroepen

Momenteel leggen we de laatste hand
aan het Visieplan 2022-2026.
HET HOOFDDOEL:
op naar de 1.000.000 mensen.
DE BASIS:
voortdurend Gods leiding zoeken.

onder bij een kerk of een (online) groep.
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DE PLEK
VAN GEBED

in ons werk

“Want het gebed van iemand die de wil van God doet,
bezit een krachtige uitwerking” - Jakobus 5:16 (GNB)

Vader,

U bent het die het hart van ieder mens kent.
U doorgrondt het en kent het, beter dan wij ooit kunnen.
Wij danken u voor Uw goedheid, Uw trouw en Uw genade.
U hebt ons al veertig jaar voorzien van alles wat we nodig
hadden. U hebt ons op Uw tempo laten groeien en ons de
mensen toevertrouwd die U voor ogen had.
U kent ons verlangen om in Uw naam de wereld in te gaan
om mensen te bereiken met het goede nieuws dat er
vergeving en redding is voor ieder die zich aan Uw Zoon
Jezus Christus overgeeft.

Juni 1995. Eén van de vele
bestuursvergaderingen die in de
loop van de 40 jaar zijn gehouden.

Maakt U ons opmerkzaam en geef ons wijsheid. Laat U

Het bestuur sprak over visie,

ons zien waar U de grond rijp hebt gemaakt, zodat wij Uw

missie en doelen en aan elk van de

Evangelie kunnen inzaaien in het hart van mensen.

bestuursleden werd naar de kern
van het werk van 3xM gevraagd. Eén

Geef onze nazorgmedewerkers de juiste woorden in de

van hen antwoordde: ‘Zelf bidden

mond om vrijmoedig het geheim van het Evangelie bekend

en vragen om leiding. Houd je

te maken. En laat de oogst groot zijn, Heer.

afhankelijk van God en bied plaats aan
de inspiratie van de Heilige Geest”.
Zomaar een voorbeeld van de plaats

Tot Uw eer en in de naam van Uw

van het gebed binnen 3xM.

Zoon Jezus Christus bidden wij.

Maart 2019. Onze gebedscoördinator

We bidden God om Zijn zegen. Om voor

Piet van der Veen leidt onze

ons uit te gaan. Harten rijp te maken

maandelijkse gebedsbijeenkomst als

voor onze uitzendingen. Om ons en onze

volgt in: “Wat denk jij, wat zou Gods

internationale partners te beschermen en

verlangen zijn, wat zouden volgens

te leiden. Om vergeving als dingen fout zijn

jou Zijn doelen en wensen kunnen

gegaan. En naar Psalm 127 weten we dat als

zijn voor onze organisatie en allen die

de Heer het huis niet bouwt, ons zwoegen

daarbij betrokken zijn?”

tevergeefs is. In dat vertrouwen gaan we.

Amen

En met ons vele mensen uit de achterban
Gebed. Het heeft altijd al een

die onze gebedsbrief ontvangen. Trouwe

belangrijke plaats ingenomen

strijders die met ons op de bres staan. Wilt

BIDT U MEE?

binnen het werk van 3xM. We

u met ons meebidden, meld u dan aan voor

starten elke week standaard met

de wekelijkse gebedsmail of maandelijkse

een weekopening: een moment van

gebedspost. Dan sturen we u graag onze

Bijbel lezen, bidden en afstemmen.

gebedspunten toe!

Blijf op de hoogte van de gebedspunten
van 3xM en meld u aan voor de
gebedspost! Ga naar www.3xm.nl/
gebedspost en kies voor de wekelijkse mail
of maandelijkse gebedsbrief.

Waarna onze directeur Martien
Timmer standaard afsluit met de
woorden: “Zo, we hebben de beste
tijd van de week er weer op zitten”.

24 IN BEELD JUBILEUM EDITIE

Dick Tillema

MANAGER BEDRIJFSVOERING
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HIEP HIEP

hoera!

Gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Een beeld zegt meer dan duizend

Keep up the good work!

woorden. Als Left Lane designers voor
3xM vieren we mee dat 3xM al 40 jaar het
Evangelie in beeld vertelt!

3xM zou 3xM niet zijn zonder de steun van
de bedrijven waarmee wij samenwerken
en die ons een warm hart toedragen.

Gefeliciteerd met dit geweldige jubileum.
Als mediapartner weten we hoe belangrijk

Namens de CIP-redactie een warme

Al 40 jaar met passie de wereld in, wij

felicitatie! Een miljoen reacties (!) op het

feliciteren 3xM met het maken van

Evangelie, alleen al in jullie jubileumjaar.

verschil in levens van mensen.

Bijzonder!

40 jaar lang tot zegen zijn via de media,

Alle medewerkers & vrijwilligers van 3xM,

wat een prachtig jubileum!

van harte gefeliciteerd met het 40-jarig

Van harte gefeliciteerd.

bestaan van jullie prachtige organisatie!

Van harte gefeliciteerd met 40-jarig

jullie werk is. Prachtig hoe jullie de weg

jubileum. Extra bijzonder dat we t/m nu

banen om internationaal een christelijk

7777,7 uur voor jullie hebben gebeld.

geluid te laten horen!

Namens Living Image willen wij jullie

Namens een medejubilaris van harte

van harte feliciteren met jullie 40-jarig

gefeliciteerd! Hopelijk bereiken jullie

jubileum. Wij wensen jullie Gods zegen

nog jaren via allerlei media wereldwijd

toe in alle jaren die nog komen.

mensen met de goede Boodschap.

Wij willen jullie van harte feliciteren met

Mag jullie gehoorzaamheid aan de grote

het 40-jarig JUBILEUM.

opdracht: ’Ga en vertel het Evangelie aan
iedereen’, blijvend gezegend worden!
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JAAR
GETUIGENISSEN
-VERVOLG VAN PAGINA 16-

“Mijn moeder en ik vinden uw

“Toen ik na het zien van uw programma contact

Najia (39) leefde zonder inspiratie. Ze

programma’s geweldig. Ze zijn zo

met u opnam, gaf u mij meer informatie

deed gewoon ‘haar ding’. Als moeder

mooi, geven ons wijsheid en leren

over initiatieven voor jongeren om een eigen

van drie kinderen zorgde ze voor het

ons om het juiste pad te bewandelen.

onderneming te starten. Nog belangrijker is dat

huishouden en de boodschappen. Maar

Waar kan ik een Bijbel vinden? Ik hou

u mij duidelijk hebt uitgelegd hoe belangrijk het

ze bekommerde zich niet om haar

van de Bijbel en ik geloof dat wat u leert

is om je leven te geven aan God. Hij heeft een

geestelijk leven. Tot ze op een dag in

komt uit het Woord van God.”

goed plan voor mijn leven. Daarom heb ik Jezus

haar dorp de film ‘Sadhu Sundar Singh’

Christus aanvaard als mijn verlosser.”

zag. “Ik was onder de indruk van de

Sharbat, Afghanistan

hoofdpersoon, Sadhu. Voor zijn bekering

Adiel, Togo

was hij antichristelijk, maar nadat hij Jezus

“Zaaien en dan ook weer oogsten. Voor

“Ik heb geen vragen, maar wilde

mijn gezin, en om uit te delen aan mijn

gewoon even uw stem horen. Wanneer

“Ik kijk uit naar uw telefoontje. Ik ben 2,5 jaar geleden in Jezus

nieuws onder de mensen. Daarop kwamen

familie. Het lijkt allemaal zo gewoon.

ik naar u luister, ervaar ik vrede. Ik dank

Christus gaan geloven. Ik studeer regelmatig in de Bijbel maar ik

velen tot geloof. Sadhu ervoer tegenstand,

Sinds ik op televisie zag dat de Schepper

God dat er iemand is die mij belt en wil

ben nog niet gedoopt. Kunt u mij helpen? Ik wil heel graag het

maar hij bleef God trouw en volhardde in

van hemel en aarde hiervoor zorgt, lees

weten hoe het met me gaat”.

Evangelie onder mijn Afghaanse volk in Egypte verspreiden.”

gebed.” Dit voorbeeld zette haar ertoe aan

ik de Bijbel en dank ik God voor alles

Een Afghaan uit Kabul

wat hij mij geeft.”

Christus aanvaardde, deelde hij het goede

om serieus met Jezus te wandelen. Nu bidt

Moussa, Egypte

ze dagelijks met haar gezin en gaan ze
samen elke zondag naar de kerk.

Halima, Mali

Najia, Pakistan

“Alles ging fout in mijn leven. Mijn man overleed en ook de
“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

“Ik liep op een dag weg van huis want ik
had ruzie gemaakt met mijn ouders, broer

op televisie hoorde van de regenboog, die getuigt van

en zus. Maanden later kwam het 3xM

Gods trouw. Wat een mooie houvast!”

mediateam in het dorp waar ik verbleef. Ik

Adita, Congo

zag de film ‘De verloren zoon’. De tranen

man van mijn zus. Ik probeerde voor een inkomen te zorgen,
ook voor mijn twee gehandicapte zussen. Ik kocht een kip
en koe om eieren en melk te verkopen. Maar ik werd ziek en
kreeg verkeerde medicijnen die mijn organen beschadigden.”

“Mijn moeder en ik houden ervan om

Evgenia was wanhopig. Tot ze een 3xM-programma zag op

naar uw programma te luisteren. Ik

YouTube. Ze nam contact op met een nazorgmedewerker.

hoop dat het een keer zal gaan over

Hoewel ze door haar omgeving bang werd gemaakt dat deze

demonen. Ik heb al drie jaar last van

rolden over mijn wangen. Ik realiseerde

medewerker lid van een sekte zou zijn, zette ze door. Evgenia’s

me hoe respectloos ik naar mijn vader

meest fundamentele vraag was: ‘Waarom overkomt mij dit

geesten. Ik ben naar onze religieuze

allemaal? Wie kan me helpen?’ De 3xM-medewerker onderwees

leiders en priesters geweest, maar

toe was geweest. Na afloop van de film

haar vanuit Gods Woord en vertelde dat ze haar problemen

niets heeft mij geholpen. Ik belde met

biechtte ik mijn fouten op en vroeg aan

in gebed bij God kon brengen. Dat deed ze. Ze besloot tevens

mijn vader en familie vergeving. De film

verschillende kerken te bezoeken, zodat ze niet alleen zou zijn.

uw organisatie en deze persoon liet

“Uiteindelijk gaf ik mijn leven aan Jezus Christus. Ook mijn

mij zien hoe Jezus Christus kwade

heeft me geholpen te begrijpen hoe
belangrijk het is om goed samen te leven

moeder kwam tot geloof.” Ze bidt nu elke dag.

geesten uitdreef. Hij vroeg of hij met

Evgenia, Centraal-Azië

mij mocht bidden in het geloof dat

en mijn ouders te gehoorzamen!”

Jezus mij kon helpen. Ik

Salman, Pakistan
“We herkenden ons heel erg

wilde dat graag! Daarna ben

in het verhaal uit de film

ik in Jezus Christus gaan

die jullie uitzonden. Het

geloven.”

heeft ons leven als gezin
Na het zien van een van onze

via de telefoon bijbelstudies. Na verloop van tijd was het feest in de hemel. Hij

programma’s nam Assad contact op

gaf zijn leven aan Jezus! Maar hoe kwam hij in contact met andere christenen?

met ons nazorgteam. Moedig, omdat

,,Ik ken geen christenen in mijn omgeving” , zei Assad. Die komen namelijk

Afghanistan een gesloten land is waar

in het geheim samen. Toch wilde hij zich graag laten dopen. Assad was erg

het gevaarlijk is om christen te zijn. Hij

creatief. ,,Ik liet een zwembadje in mijn tuin vollopen met water en riep mijn

stelde vragen over de Bijbel en volgde

kinderen als getuigen erbij. Ik doopte vervolgens mezelf. Wat was ik blij!”

Assad, Afghanistan
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veranderd.”

Salma, Afghanistan

Een gezin uit
Bangladesh

- Kijk voor meer getuigenissen op pagina 38 en 39 JUBILEUM EDITIE IN BEELD 29

40 JAAR

40 lessen

14  HET DOORZETTINGSVERMOGEN VAN ONZE
PARTNERS

17  WAT DE TOEKOMST
BRENGE MOGE
…mij geleidt des Heeren hand. Wij

De beginjaren met onze partners

leven vanuit vertrouwen op Hem

zijn vaak uitdagend. Ze moeten

en willen op die manier invulling

leren denken vanuit degene die de

geven aan Zijn opdracht. Zonder dat

programma’s ontvangt. Daar zit een

we weten wat komt, zonder dat we

verschil tussen, tussen datgene wat je

weten wat ons, onze partners of onze

graag direct wilt vertellen en dat wat

donoren overkomt. We stellen ons in

het beste aankomt bij de ontvanger.

Zijn Vaderhand en gaan door met de

Toch gaan ze door, ondanks

opdracht die Hij ons heeft gegeven.

uitdagingen, en stellen zij zich in de

Martien Timmer is sinds 1991 directeur van 3xM.
Al meer dan 30 jaar mag hij deze organisatie
leiden. De hoogste tijd om terug te blikken in de
vorm van 40 lessen uit 40 jaar 3xM.

opdracht die Jezus Christus gegeven

18  DE GROTE OPDRACHT

heeft.

‘Verkondig het Evangelie aan alle
volken en maakt ze tot mijn discipelen’.

1  GOD IS GOED

5  DE WERELD IS GROOT

8  GOD GEEFT

Al 40 jaar mogen we het Evangelie

De wereld is groot en toch ook weer

verkondigen in de wereld. God heeft

niet. Als christenen mogen we waar

dat mogelijk gemaakt. Hij is goed!

15  WERKEN MET
CULTUURVERSCHILLEN

Wij willen 1.000.000 discipelen maken.

Wat hebben we ontzettend veel

dat mogelijk te maken. We hebben

geleerd van het werken met mensen

gezien dat vele onmogelijkheden

uit andere landen. De accenten die

mogelijk werden, ook als mensen

wij als Nederlanders leggen zijn niet

rondom ons zeiden ‘dat kan niet’. Nee,

altijd de meest evenwichtige en het is

maar met God kan het wel.

We hopen dat u met ons meegaat om

goed om te zien hoe mensen in andere

Als we 40 jaar 3xM overzien dan zien

11  HET IS GOED OM
TE DROMEN

we Gods gulle hand. Wij leren en

Als wij zien hoeveel mensen er niet

een breder beeld van wat God heeft

19  GOD GEEFT
BESCHERMING

ook ter wereld, van Japan tot Afrika tot

krijgen meer van deze reis dan dat we

bereikt zijn en als we zien wat er hier

bedoeld. Bij de bouw van de toren

In de afgelopen 40 jaar zijn onze

Amerika, elkaars broeders en zusters

Hem ooit kunnen geven.

ook in het westen gebeurt (mensen die

van Babel zijn we uiteengedreven.

medewerkers en partners beschermd

landen dat doen. Zo bij elkaar is er

2  GOD IS TROUW

zijn. En als we dan bij elkaar zijn, dan

God niet meer kennen) dan dromen wij

Toen hebben we onze eigen cultuur

geweest en hebben zij niet te

God blijft altijd dezelfde: Hij is

ineens herkennen we Jezus Christus in

9  GOD VOORZIET

van een wereld die Hem kent. Van een

gemaakt. Daarmee hebben we

maken gehad met verongelukken,

betrouwbaar. Hij verloochent zichzelf

onszelf of elkaar.

Ieder jaar is het financieel goed

nieuwe aarde en nieuwe hemel waar

allemaal stukjes meegenomen van wat

marteling en allerlei zaken die het

gekomen. Soms was het spannend en

we voor altijd met Hem mogen zijn.

goed voor ons is. Dat bij elkaar brengen

hen onmogelijk zouden maken om de

geeft een eenheid die noodzakelijk is

opdracht waar te maken. Dat is geen

om tot goede wijsheid te komen.

garantie dat er nooit wat zal gebeuren,

niet. Onze missie in de moeilijk
bereikbare landen gaat door.

3  GODS WEGEN ZIJN
ONDOORGRONDELIJK
Wij zien slechts een stukje van Zijn

6  DE SCHEPPING IS MOOI

moesten we bezuinigen. Soms ging het

Op bezoek in 48 landen hebben we

goed en konden we reserveren. Maar

12  GOD GEEFT HOOP

grote dingen van Gods schepping

na 40 jaar bestaan we nog steeds. God

In geloof zijn wij begonnen als

gezien maar het mooiste én het meest

voorziet kunnen we daarnaast ook zien

organisatie. In geloof zijn wij

16  KOERSWIJZIGINGEN

kostbare van Gods vaderhart is de mens.

als ‘God heeft voorzien’: wat we zullen

doorgegaan. In geloof mogen

Vroeger werd er gesproken over het

gaan doen en ook de toekomst die we

we onmogelijke dingen doen

vinden van het gouden ei: de oplossing

20  VERVOLGING

nog mogen gaan beleven met Hem.

(bijvoorbeeld gratis uitzendingen op

van alle problemen. Beter is het om

Soms nemen we het woord hier zelf

topkanalen in moslimlanden). Dat

ons vertrouwen te stellen op God en

in Nederland in de mond, maar dat is

puzzel. Soms zien we delen van

maar we zijn zeer dankbaar dat er 40
jaar lang niets gebeurd is.

andere stukjes zoals in Estland,

7  GOD SPREEKT

waar de kerken samen gingen

God roept ons tot arbeid in Zijn

evangeliseren in de dorpen naar

wijngaard door ons hart te bewegen

10  GOD GEEFT VEERKRACHT

geeft hoop, hoop op Hem, op het

ons te laten leiden door Zijn Woord

geen vergelijk met wat de mensen in

aanleiding van onze besprekingen

en een verlangen los te maken. Soms

Al 32 jaar doe ik dit werk. Mensen

vertrouwen in de toekomst. Er is meer

en Geest. Zo zijn we begonnen in

de landen waar wij werken moeten

over een televisieproject. Was dat

ook door heel direct aan ons duidelijk

vragen mij vaak waarom ik nooit

mogelijk dan wij denken, zo lang we

het 10/40 window waar zo weinig

meemaken. We dragen hen op in

Gods eigenlijke bedoeling?

te maken wat Hij wil. Een aantal jaren

ben gewisseld van baan om ergens

ons vertrouwen maar op Hem stellen!

christenen zijn. We zien dat we velen

gebed en bidden dat God bij hen zal

geleden werd Senegal afgesloten voor

anders verder te leren. Dat is omdat

4  GOD LEIDT

ons. Een donateur stuurde een kaart

ik erin geloof dat ik op de plek ben

God leidt door mensen en

waarin zij zei ‘Er ligt een groot blok

gebeurtenissen heen, door Zijn

op de weg. Maar er is een klein gaatje,

Woord en Geest. Hij brengt mensen
bij ons die met ons meewerken op

kunnen bereiken met social media

zijn in moeilijke tijden. Ook daarmee

en discipelschap. Geweldig om de

geven we gehoor aan de opdracht die

waar Hij mij wil hebben. Soms was

13  NIEUW TERREIN
INNEMEN

moderne techniek in te zetten voor het

de Bijbel ons laat zien. De apostelen

het lastig maar over het algemeen

Wat is het mooi om in Gods Koninkrijk

Evangelie!

gingen niet opzij voor vervolging.

zo klein als een rietje, maar over een

vind ik dit fantastisch werk. Dat geeft

te gaan werken op die plekken waar

We willen geen vervolging, maar

tijd gaat dit weer open.’ Dat is nu

uithoudingsvermogen om door te

men Jezus Christus nog niet kent. Met

we willen wel trouw zijn aan de

kantoor, in het veld, als donoren en

aan het gebeuren. Waardevol zo’n

gaan.

de weinige christenen uit dat gebied

opdracht die Hij geeft.

brengt ze bij elkaar.

bemoediging!
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op die manier Zijn Koninkrijk vestigen.
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21  DE KRACHT
VAN GEBED

24  BROEDERSCHAP

28  NAZORG
Nazorg is altijd ontzettend belangrijk

33  OUT OF THE BOX
DENKEN

37  VOLHARDENDE
ZENDINGSPIONIER

Zoals David en Jonathan broederschap

Ik herinner me nog een

ervaarden, zo doen we dat soms

geweest voor 3xM. Mensen naar de

Wie had gedacht dat we op

In ons werk is buitengewoon veel

gebedsmiddag die wij speciaal
vrijgezet hadden voor het werk in

ook met onze partners. Een partner

kerken verwijzen waar ze een plek

topkanalen in de moslimwereld

volharding nodig. Het duurt soms

uit West-Afrika schreef mij zelfs

kunnen krijgen en verder kunnen

gratis televisie-uitzendingen konden

jaren voordat we de eerste vruchten

West-Afrika. We hebben gezien

dat hij vond dat wij op dezelfde

groeien. Maar het is wel gebaseerd

realiseren? Dat heb ik nog nooit bij

zien. Dat komt ook doordat we in

dat na die middag, het werk veel

manier broeders waren als David en

op het concept dat er overal een

andere organisaties gezien. Het komt

heel moeilijke gebieden werken.

vlotter verliep dan daarvoor. We

Jonathan. Een prachtige basis voor een

kerk is en die is er niet overal. In dat

doordat wij op een andere manier

Dat betekent ook dat we niet altijd

zijn heel dankbaar voor de kracht

vruchtbare samenwerking!

geval verwijzen we naar een online

ons werk doen. Ons aanpassen aan

direct resultaten kunnen laten zien,

39  LIEFDE

gemeenschap.

de mens en omstandigheden: met de

maar het is wel een element wat

Liefde is alomvattend. De liefde

Grieken een Griek, met de Joden een

in de wereld waarin wij werken

die God ons heeft betoond willen

en macht van het gebed. De kracht
van gebed kunnen en mogen wij

25  EENHEID

nooit onderschatten. Daarom

Op het moment dat wij geloven zijn

29  GEESTELIJK THUIS

Jood. Overal anders en toch overal

buitengewoon noodzakelijk is. In

wij laten zien aan de wereld.

houden we iedere maandagochtend

wij één. Of we nu in Azië, Amerika of

Jezus zegt ‘Als er twee of drie in Mijn

dezelfde boodschap.

Japan lezen we dat mensen soms pas

Dat betekent niet dat we daarin

met personeel en vrijwilligers een

Europa geboren zijn. Dat ervaren wij

Naam vergaderd zijn, dan ben Ik in

na 10 jaar werkelijk iets begrijpen

liefjes zijn, maar juist dat we de

weekopening waarin we allerlei

dagelijks onderling, met partners en

hun midden’. Is dat het geestelijk

34  MEEGAAN IN DE TIJD

van wie Jezus is, en dan keren

genezende liefde van Hem in de

onderwerpen opdragen aan

de mensen die zij bereiken doordat we

thuis? Of is het meer een grotere groep

Met de opkomst van social media en

mensen soms ook weer terug naar

maatschappij willen laten klinken.

onze Vader.

allen door één Vader geschapen zijn.

of bijvoorbeeld de kerkdienst die wij

internetplatforms is het goed om na te

hun oude geloof. Als we dat willen

In het kader van verstoorde relaties,

kennen? Of is het zijn in deze wereld

denken op welke manier we mensen

vermijden zullen we een heel traject

van gebroken situaties, trauma’s en

22  GOD VERHOORT

26  DISCIPELSCHAP

waarin wij anders zijn, waarin wij

het beste kunnen bereiken. Via social

van discipelschap moeten opstarten

de culturele barrières waartegen

Ik denk terug aan mijn gebed in de

Een levenslang thema voor onszelf en

onze plek innemen om de ander te

media kunnen we heel persoonlijk

zodat ook duidelijk is wat het geloof

gesproken moet worden, ook in

begintijd waarbij de duivel moest

iedere christen. Maar ook een vaak

bereiken die wij ontmoeten in onze

met mensen in contact komen en

inhoudt en dan nog zullen we

profetisch opzicht. Liefde laat iets

wijken voor de opdracht in Jezus

onderbelicht thema in ons eigen leven

leefomgeving. Is dat niet veel meer

daardoor is het in deze tijd een goed

vooral met de mensen daar moeten

van Gods werkelijkheid zien in een

Naam. Hij heeft gezegd dat Hij ons

en zeker ook in de landen waar wij

onze werkelijke opdracht?

middel om te gebruiken.

samenwerken om tot goede vrucht in

maatschappij die soms donker is

verhoort als we bidden in Zijn wil. Wij

werken. Het is een veelomvattend

Gods Koninkrijk te komen. Juist door

en trekt daarin toch mensen tot

bidden vaak wat wij willen, maar is

thema, waarin alles van de Bijbel

30  VERBINDING

die samenwerking, door de erkenning

Zijn licht.

dat wat Hij wil?

samenkomt en dat maakt het een

Verbinding te zoeken met degenen die

35  MET VEREENDE
KRACHTEN

enorme uitdaging om het goed te

rondom ons leven, ver weg en dichtbij.

Gideon overwon het leger van de

kunnen we voor God werkelijk tot

40  INTEGRITEIT

behandelen, zeker waar het gaat om

Om verbinding te maken met God en

Midjanieten omdat hij trouw was

vrucht komen. Zendingspionier

In de zendingswereld hoor ik om

interculturele invulling.

anderen in staat te stellen verbinding

aan wat een engel hem vertelde. Het

zijn we op drie manieren: nieuwe

mij heen dat mensen uit het westen

23  DE KRACHT VAN
MODERNE MEDIA
De kracht van moderne media kan

van de ander in onze partner,

te maken zodat we zowel verticaal als

hele leger werd zo’n beetje naar huis

soorten programma’s, nieuwe

soms zo snel weggaan als er enige

horizontaal goed leven.

gestuurd totdat er nog maar een paar

soorten technieken en nieuwe

tegenslag is. Of dat zij alleen maar hun

sterk in bewustwording. Dat biedt een

27  DISCIPELEN MAAK
JE NIET

over waren. Bij 3xM vergelijken we

gebieden die we opzoeken. We zijn

eigen methodes toepassen waardoor

mogelijkheid om mensen bewust te

Wij kunnen geen enkele discipel

31  UITDAGING

ons wel eens met zo’n Gideonsbende.

daarmee een aanvulling op het

we niet werkelijk tot de kern van het

laten worden van wie Jezus Christus is,

maken, dat moet de Heilige Geest

Die is er genoeg. Wat is het geweldig

We zijn zo klein en toch veroorzaken

mediazendingsgebied.

zendingswerk komen. Wij proberen

wat het geloof inhoudt en hen op de

doen. En toch zegt Jezus in Mattheüs

om bij 3xM te werken en zoveel landen

we net als de Gideonsbende heel

weg naar Hem te leiden.

28 dat we dat moeten doen. Dus daar

en gebieden aan te mogen raken waar

veel lawaai waardoor de vijand op de

38  AVONTUURLIJK

bedankt door iemand uit Japan die

zit een tegenstrijdigheid en spanning

zo weinig christenen wonen. Waar

vlucht slaat en we veel met Gods hulp

Als we over avontuurlijk praten dan

zei ‘Je hebt me bemoedigd, want je

in. Maar wij kunnen daar ontspannen

we zoveel uitdaging ook zien die voor

mogen realiseren.

gaat het over een heilig avontuur dat

komt niet iets brengen wat je zelf hier

mee omgaan als wij geleid door de

een organisatie als 3xM in zichzelf niet

we met God aangaan. Het gaat niet

wilt verkopen (bv. een methode of

Geest datgene doen wat Hij wil.

mogelijk is, maar die met onze ogen

36  MOEDIG

over plezier in een pretpark, maar we

werkwijze waarvan wij vinden dat dat

op God gericht wel mogelijk zijn.

Van onze partners hebben wij geleerd

willen ons laten leiden door Zijn Woord

werkt bij ons)’. Als we werkelijk willen

dat het goed is om moedig te zijn. Om

en Geest. Opmerkelijk is dat Paulus op

denken vanuit de ontvanger dan is er

durf te hebben als er iets moeilijk of

een gegeven moment tegengehouden

een wereld te winnen in het kader van

Jezus zegt ‘Als we worden als een

gevaarlijk is, maar om dit wel te doen

wordt om in het huidige Turkije het

zendingswerk. Integer zijn betekent

kind, dan zullen we het Koninkrijk

in goede afweging met voorzichtigheid.

Evangelie te brengen, waarna hij naar

dan ook integer aan Gods karakter,

van God ontvangen’. Maar daarvoor

En dan toch de stap zetten zodat Zijn

Macedonië wordt geleid. Zo willen wij

aan het karakter van de ontvanger

is het wel nodig dat we het geloof

Koninkrijk kan groeien.

ons werk doen.

en aan ons eigen karakter in het

niet onderschat worden. Bijzonder

32  DE BIJBEL VOLGEN

32 IN BEELD JUBILEUM EDITIE

dat anders te doen. Pas werd ik nog

hebben als een kind. Kinderlijk

kader van onze partners waarmee wij

vertrouwen op onze Vader is

werken zodat we dat in verbintenis

essentieel voor onze geloofsgroei en

met elkaar brengen en daarin ook

trouw aan wat Hij zegt.

integer willen handelen.
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KERST IN

Bangladesh

Bangladesh is één van de armste landen ter wereld, met
163 miljoen inwoners en grote sociaal-maatschappelijke
problemen. Minder dan 1% van de bevolking is christen.
15% van de kijkers komt van buiten Bangladesh en vooral
christenen met een moslimachtergrond worden vervolgd.
Veel Bengalen snakken naar een boodschap van hoop,
liefde en een beter leven. 3xM wil niets liever dan ook in
Bangladesh discipelen van Jezus Christus maken.

Welke periode is er nu beter geschikt om mensen van
Jezus Christus te vertellen dan Kerst? Religieus of niet,
Kerst wordt vrijwel overal in de wereld gevierd.

graag in december een kerstfilm

DOE MEE!

uitzenden op internet, social media

Breng Gods boodschap van

en op televisie. Op deze manier kunnen

hoop en liefde in Bangladesh!

Daarom willen we in Bangladesh

we miljoenen Bengalen vertellen over de
hoop en liefde door Jezus Christus!
3xM werkt in Bangladesh via YouTube en social
media om discipelen te maken. Halverwege 2021
hebben we drie nieuwe nazorgmedewerkers
aangenomen, die een wekelijkse training volgen
over social media, nazorg en discipelschap.
Voor dit project is geld nodig. Geld om het script
te schrijven, te filmen en voor de social media

BID
VOOR DIT PROJECT

GEEF

EEN JUBILEUMGIFT
• 40 jaar = € 40,• Geef een machtiging af voor

campagnes eromheen. Dat is de reden dat we dit

een automatische incasso voor

project als ‘jubileumproject’ hebben aangemerkt.

4 maanden voor € 10,- per maand
Iedere gift is welkom. Vermeld bij het overmaken van een
gift voor dit project dat het om een jubileumgift gaat.
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BIJZONDERE
Foto’s

herinneringen

HIEP HIEP

hoera!

UIT DE OUDE DOOS

Jubileum Martien  25 jaar bij 3xM

Het nieuwe pand  2014

Ook was er een keer een avond met Tim Zingt met een

3xM werkzaam geweest als hoofd Fondsenwerving

veiling van talenten met een mooie opbrengst voor een

en Communicatie. Een goede tijd met kleurrijke en

van de projecten. In deze jaren was er veel in beweging.

fijne collega’s, gedreven en bewogen, biddend en

Een tijd van ups en downs. Op allerlei terreinen was er

Toen ik in 2014 van start ging was er meteen de
verhuizing naar een mooi kantoorpand tegenover
station Schothorst ( Amersfoort). Drukke hectische
weken maar er was daardoor ook meteen een gevoel
van samen de schouders eronder. Aansluitend een

een proces van verdere professionalisering. Een basis

onder andere poppenspeler Matthijs Vlaardingenbroek.

en geld. Dat is de basis van alles! Dat ik daar een tijdje

Ook was er een symposium met als thema streven naar

aan heb mogen bijdragen ervaar ik als een voorrecht.

kerkelijke eenheid.

Ik wil iedereen van 3xM van harte feliciteren met deze

onze projecten.
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bereiken van deze mooie mijlpaal!

Het Nederlands Dagblad wenst jullie veel

TinekeWerkt feliciteert 3xM van harte

zegen op jullie goede werk. Fijn dat jullie

met het 40-jarig bestaan. Zegen

dat nu al 40 jaar kunnen doen!

toegewenst voor jullie doelstellingen
voor de toekomst!

zijn facetten voorbij. Bijzonder dat deze ruimte er was!
is bij het werk van 3xM door het geven van tijd, gebed

maaltijd deelden we de laatste ontwikkelingen binnen

Gefeliciteerd met dit jubileum, 3xM.’

veel gelachen. Tijdens de lunch kwam het leven in als

met het 25-jarig jubileum van Martien Timmer met

bijeenkomsten! Ontmoeting stond centraal en onder de

missie! Van harte gefeliciteerd met het

De werksfeer was goed. Er werd hard gewerkt en ook

3xM heeft een trouwe achterban die al jaren betrokken

donateurs op kantoor uit te nodigen. Inspirerende

maken! Daar bouwen we graag aan mee.

om verder te bouwen en te vernieuwen.

feestelijke open dag in Afrikaanse sferen in verband

In het nieuwe pand was ( is) nu ook ruimte om

Al 40 jaar (samen)werken vanuit dezelfde

West-Afrika  2005

De laatste vijf jaar voor mijn pensioen ben ik bij

verwachtend.

‘Al meer dan 14.000 dagen impact aan het

bijzondere mijlpaal en wens jullie veel werkplezier,

Wij hebben onze wortels in media die de

Gefeliciteerd 3xM met het 40-jarig

ruimte en wijsheid toe onder Gods zegen!

boodschap van het Gods Woord willen

jubileum! Heel veel succes gewenst met

uitdragen. In Nederland en in het Midden-

jullie mooie werk, ga zo door!

Bea Achterbergh

Oosten. Daarom willen we 3xM van harte
feliciteren met deze mijlpaal!
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“Is er een manier om echte vrede te vinden? Die

“Ik trouwde vrij jong. God zegende ons met drie

vraag hield mij bezig. Ik zocht de waarheid, maar

kinderen. Ik moedigde mijn man aan zijn diploma’s

vond hem niet. Toen begon ik op een dag de Bijbel

te halen, zodat hij arts kon worden. Ondertussen

te lezen. Aandachtig las ik het Woord van de

werkte ik op het land om in ons onderhoud te

levende God en zo ontdekte ik mijn Heer, Redder

voorzien. Na zijn beëdiging tot arts nam hij een

en Verlosser! Door Zijn geweldige liefde heeft Hij

andere vrouw, want ik zou niet meer bij hem

mij gered. Ik aanvaardde Hem en werd gedoopt.”

passen. Wat een pijn! Ik voelde me erg eenzaam en

Tot zijn geluk kwam ook zijn vrouw tot geloof.

vervloekte hem iedere dag. Tot ik jullie programma

“We leden onder heftige tegenstand van onze

op de nationale televisie zag.” Denise realiseerde

“Jaren geleden was ik in een westers land, waar ik een voorganger ontmoette.

beide families. Maar na vele jaren is een aantal

zich dat ze verbitterd was. Ze sprak met een van de

Ondanks dat ik de spot met hem dreef bleef hij mij en mijn vrienden

familieleden ook tot geloof komen!” Mahfuz zet

nazorgmedewerkers. “Zij zei: ‘Denise, God houdt

dienen. Een tijd later, terug in Afghanistan, had ik een ongeluk. Tijdens de

zich inmiddels in voor christelijke media in zijn

van je.’ Ik was ondersteboven. Van mij? Terwijl ik de

herstelperiode herinnerde ik me verzen uit de Bijbel van die voorganger.

land. “God heeft me een passie gegeven om de

vader van mijn kinderen dood wenste? Ze zei ook

JAAR
GETUIGENISSEN

Plotseling voelde ik me tot Jezus Christus aangetrokken. Ik zocht naar een

“Ik verloor mijn zus en mijn

mensen van mijn lieve land te winnen voor Zijn

dat zoals God mij vergeeft omdat Hij van me houdt,

Bijbel, maar kon er geen vinden. Op een dag vond ik uw programma en ik

vader. Ik dacht dat mijn leven

Koninkrijk. Totdat ik naar de hemel ga, zal ik dat

ik mijn man moest vergeven als ik Hem echt liefhad.

kwam in contact met het nazorgteam. Iemand las de Bijbel met mij en na

gewoon stopte. Tot ik jullie film

zeker blijven doen.”

Ze bad voor me en nu ben ik werkelijk vrij. Dank

verloop van tijd werd ik een volgeling van Jezus. Ik leerde andere gelovigen

zag. Ik heb weer hoop gekregen

kennen en ik kreeg een Bijbel. Ik las hem met mijn vrouw en kinderen, en nu

in God. Ik weet dat het nooit te

is mijn hele familie volgeling van Jezus."

laat is om met Hem te praten.”

Isra, Afghanistan

jullie wel dat jullie me naar Jezus hebben geleid,

Mahfuz, Bangladesh

waardoor ik Hem aanvaard heb als mijn Verlosser.”

Denise, West-Afrika

Yasha, Centraal-Azië
“Ik ben zo verdrietig, alleen en hopeloos. Wanneer

“Toen ik het tv-programma zag, heb ik
gelijk gebeld. Eindelijk was er iemand
die naar me luisterde en aan wie ik
mijn verhaal kon doen. Na ons gesprek
vroegen jullie mij om mijn man te

“Ik was nieuwsgierig en zag een DVD liggen met het

mijn man bij zijn eerste vrouw is, doet ze een

televisieprogramma van 3xM. Ondanks dat ik me altijd afzijdig

of ander magische ritueel. Nadat hij bij me

“Ik had wel eens van God gehoord, maar ik ging

hield van de woorden van het christelijke gezin waarvoor ik

terugkomt, is hij een totaal ander persoon. Hij

niet naar de kerk. Mijn leven was moeilijk en

werkte, was ik toch benieuwd. Uiteindelijk was dit moment de

geeft niets om mij! Ik weet niet wat ik moet doen.

redding in mijn leven.” Oda heeft verschillende programma’s

Ik ben zo dankbaar dat ik met jou kan praten.”

zwaar. Op een dag was er een filmvoorstelling

gekeken die haar diep raakten. Ze heeft zich na het zien van
deze programma’s bekeerd. Ze is zo vol van haar bekering dat

vergeven voor zijn houding naar mij toe,

ze de presentatrice van het programma heeft ontmoet en haar

en jullie vertelden me dat ik Jezus kan

deze bijzondere getuigenis heeft verteld.

vragen om in te grijpen in mijn huwelijk.

Afia, Mali

in de buurt. Die film veranderde mijn leven! Ik
leerde dat we als volgeling van Jezus Christus
moeten lijden voor Zijn naam, maar
als we trouw blijven aan Hem dan

Oda, Centraal-Azië

Ik ben weliswaar moslima, maar ik wil

“Ik geloof dat Jezus mijn redder en

mijn man niet kwijt. Ik wil graag dat

genezer is, en bovenal, Hij houdt

jullie voor mij bidden, en ik ga proberen
mijn man en zijn zoon te vergeven en mijn
gedrag te verbeteren.”

na. Na de film voel ik langzaam en

“Ik kom uit Afghanistan,

van mij. Deze film heeft mijn geloof

gestaag een verandering in mijn

maar ik woon in Iran. Ik

in Christus versterkt. Ik zal mijn

ben 19 jaar oud en ik heb

leven voor Hem leven en dit goede

leven. Ik ben naar de kerk gegaan en

met mijn familie naar jullie

nieuws aan anderen doorgeven."

televisieshow gekeken. We

Micheline, West-Afrika

komt Hij Zijn belofte in ons leven

Zayn, Pakistan

willen weten waar we een

heb een instrument leren spelen.
Emal, Pakistan

bijbel kunnen krijgen.”

Fawad,
Afghanistan
“Ik werd zo bemoedigd door de film. Nu wil ik
ook een doel in mijn leven en mijn best doen
om het te bereiken met de hulp van God.”

Raza, 15 jaar
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“Dank u voor het voorlezen uit Gods Woord. Ik hou

“De tijd die u nam om ons te helpen en om ons te

“Bedankt voor deze film. Wat God voor mij heeft

van Jezus en Zijn lessen; Hij is zo zachtaardig en

verzoenen, komt rechtstreeks mijn hart binnen. Bid voor mij

gedaan, moge Hij dat voor vele andere jonge meisjes

vriendelijk. Ja, ik ben klaar om Jezus te aanvaarden

zodat ik mijn leven kan veranderen.”

doen.”

als mijn Heer en Redder.”

Malika, Togo

Alan, Afghanistan

Josiane, West-Afrika
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Ga dan heen,

onderwijs al de volken, hen
dopend in de Naam van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige
Geest, hun lerend alles wat Ik u
geboden heb, in acht te nemen.
Mattheüs 28:19
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