
 
 
 
 
 
3XM START EVANGELISATIEPROJECT IN JAPAN 

Al 10 jaar heeft 3xM Japan op haar hart om te starten met het brengen van een boodschap van 

hoop en liefde. 10 jaar van vasten, bidden, ingangen zoeken en herhalen. Met succes. Op 1 

november start de Amersfoortse zendingsorganisatie een project in Japan.  

‘Ik bracht 10 jaar geleden tijd door met God, toen Hij onverwachts tegen mij zei “Japan, en het zal 10 

jaar duren”’, zegt directeur Martien Timmer. Evangelisatie in Japan is al eeuwen een uitdaging. Voor 

Japanners is het moeilijk te geloven dat er één God is Die alles heeft gemaakt. De druk van de sociale 

omgeving en vanuit de familie is groot om aan het traditionele Japanse gedachtegoed en cultuur vast 

te houden.  

In 2012 reisde Timmer voor het eerst naar Japan. Jarenlang was het onmogelijk om de juiste partner 

te vinden. Ondertussen hield Timmer vast aan het woord dat God tot hem sprak: ‘Het was ook niet 

niets. Er zijn grote culturele verschillen die je moet overbruggen om in Japan te kunnen werken. Het 

is een moderne, maar zeer complexe samenleving waarin je mensen wilt bereiken.’  

3xM werkt steeds meer met social media en dit is voor Japan een steeds serieuzere optie. Timmer: 

‘Twee jaar geleden hebben we een nieuw plan geschreven en hebben we oude contacten hiervoor 

weer benaderd. Bij één van onze contacten is toen een zaadje geplant en daaruit zijn we verder 

gegaan. Dit resulteerde in het pilotproject dat op 1 november van start gaat onder de Japanners. 

Samen met deze lokale partner gaan we van start met een social media en discipelschapstraject voor 

de periode van één jaar. Onze lokale partner geeft het discipelschapstraject volgens Japanse normen 

en waarden vorm gaan geven. En dat is uniek!’ 

‘Door onze social media expertise en kennis op het gebied van discipelschap samen te voegen met de 

kennis en kunde van de lokale partner ontstaat een vruchtbare samenwerking die in vrijwel elk van 

onze projectlanden een succes is’, zegt Martien Timmer. ‘We zijn dankbaar dat wat God 10 jaar 

geleden tegen ons sprak, in vervulling kunnen laten gaan. We hebben veel vertrouwen in deze 

partner en zijn benieuwd naar wat God gaat doen onder het Japanse volk!’ 

 

3 miljard mensen hebben nog nooit van Jezus Christus gehoord. Al meer dan 40 jaar brengt 3xM het 

Evangelie via moderne media zoals social media, internet en televisie in moeilijk bereikbare landen 

zoals Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Thailand, Somalië en regio’s als West-Afrika en Centraal-

Azië. Het is onze ambitie en commitment om 1.000.000 mensen via moderne media met de 

boodschap van Jezus Christus geestelijk thuis te brengen voor 2030. Met lokale nazorgteams bieden 

wij een luisterend oor, beantwoorden wij hun vragen en waar mogelijk verwijzen wij mensen naar een 

lokale kerk of gemeente.  

Noot voor de redactie:   

- Vanwege de veiligheid zijn we niet in de gelegenheid om exacte namen van betrokken 

personen en instanties te geven 

- Martien Timmer, directeur 3xM, is beschikbaar voor een interview.   

- Voor meer informatie kun je contact opnemen met Milaine de Roos, Manager Communicatie 

& Fondsenwerving, tel. 033 286 4103, mobiel 06 2011 0829, m.deroos@3xm.nl.   
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