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Als 3xM zijn we bezig om via moderne media 

over Jezus Christus te spreken. Op het moment 

dat je daarmee begint schep je een bepaald 

beeld. In Romeinen 15:21 staat “Maar zoals 

geschreven staat (in Jesaja 52:15): Zij aan wie 

niets over Hem verkondigd was, zullen het zien, 

en zij die het niet gehoord hebben, zullen het 

begrijpen.” Dat beeld verschilt per stroming 

of kerk. Dat kan verwarring opleveren... 

Maar als je als christenen samenwerkt om 

Jezus Christus te verkondigen, dan is er één 

beeld dat geschapen wordt. Dan is er geen 

verwarring en ligt de keuze om al dan niet 

discipel te worden bij de ontvanger. Dat is 

waar wij ons op richten. Het is een opdracht 

die schuurt. Maar ook een opdracht die heel 

mooi is. Als Jezus Christus bidt voor eenheid 

vlak voordat Hij naar het kruis gaat om voor 

onze zonden te lijden en sterven, dan moet 

het heel belangrijk geweest zijn. De vraag aan 

iedere christen is dan: wat doe ik ermee? 

Het Evangelie is een tegenbeweging in iedere 

cultuur, het is een opdracht die schuurt. Zo 

willen wij leven, we strekken ons er naar uit. 

Dichtbij God en dichtbij mensen. 

We zijn heel blij en dankbaar dat we na tien 

jaar voorbereidingen gestart zijn in Japan! 

Lang hebben we gezocht naar een partner die 

op de Japanse manier de mensen wil bereiken. 

Japan is veruit één van de moeilijkste landen 

vanuit zendingsperspectief. Vandaar dat we 

vreugde ervaren in deze start van iets nieuws. 

Dat is nodig want de oude wegen voldoen niet 

in Japan.

Bid met ons mee voor Japan, voor eenheid in 

ons werk en de vele plaatsen waar we werken. 

Het belangrijkste is dat mensen Jezus Christus 

gaan volgen met hun hele hart!

ANBI
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In Christus verbonden,

Martien Timmer
Directeur

EEN OPDRACHTdie schuurt

P.s. We staan voor nieuwe 
ontwikkelingen in Japan en andere 
delen van de wereld. Bid met ons 
mee en vraag God wat Hij u op het 
hart legt om te doen.
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EENHEIDals sleutel
Jezus Christus roept ons in de Bijbel op 
tot eenheid. Maar hoe bereiken we dat? 
Directeur Martien Timmer laat zijn licht 
schijnen over dit onderwerp. 

Eenheid is het onderwerp van vele discussies 

en wordt gezien als antwoord op een veelheid 

van maatschappelijke problemen. Maar wat is 

eenheid en kan het werkelijk worden bereikt in 

een wereld met zoveel verschillende culturen en 

geloofsovertuigingen? 

Als ik antwoord zou moeten geven, zou ik zeggen: 

"Eenheid is een sleutelprincipe in het Koninkrijk 

van de Heer. Het is Jezus Christus' gebed dat wij 

allen één zijn. Hij wil dat wij de eenheid genieten 

die Hij ervaart in zijn relatie met God de Vader. Het 

is in de eerste plaats een uitnodiging. Eén met een 

doel; opdat de wereld gelooft...”

Als we naar onze partnerschappen in de 

wereld kijken en eenheid in menselijke termen 

uitdrukken, zou men kunnen zeggen dat "eenheid 

het samenkomen is van behoeften die niet vervuld 

kunnen worden zonder de wederkerige hulp 

van de een aan de ander". Het is verwant aan de 

symbiose die we in de natuur zien - waar wezens 

harmonieus met elkaar samenwerken om hun 

respectievelijke behoeften te bevredigen, ondanks 

hun verschillen.

Ik wil graag dat we nadenken over de kracht van 

eenheid als middel om het goede nieuws van 

Jezus Christus tot aan de uiteinden van de aarde te 

brengen. In de 30 jaar dat ik nu in dienst ben, heb 

ik het voorrecht gehad om vele voorbeelden te zien 

van gelovigen die samenwerkten om belangrijke 

vooruitgang te boeken in het verspreiden van het 

Evangelie via de media - ondanks hun verschillen 

in cultuur of denominatie.

"En ik bid niet alleen voor 
dezen, maar ook voor hen 
die door hun woord in Mij 

zullen geloven, opdat zij 
allen één zullen zijn, zoals U, 

Vader, in Mij, en Ik in U, dat 
ook zij in Ons één zullen zijn, 
opdat de wereld zal geloven 

dat U Mij gezonden hebt." 

Johannes 17:20-21

Als 3xM zijn we naar gebieden gegaan waar het 

evangeliserende omroeplandschap een dorre plek 

was, zonder enig bewijs van het Evangelie. Door 

de genade van God en de eenheid van gelovigen 

werden deze gebieden omgevormd tot oases, 

vruchtbaar en bevorderlijk voor het planten van 

Gods zaad en het oogsten van Zijn oogst.

Een van die gebieden is West-Afrika, waar wij 

in 1989 met ons werk zijn begonnen. In die tijd 

waren er geen evangeliserende uitzendingen op 

de nationale televisie. Echter, door samenwerking 

met onze partner, waren wij in staat om de 

belangrijkste kerkleiders in het land samen te 

brengen. Samen stelden we de grondbeginselen 

van onze partnerorganisatie op, waarin onze 

gemeenschappelijke visie werd uiteengezet om 

alle Franstalige landen in West-Afrika te bereiken.

Sindsdien hebben we de hand van God deze 

visie in realiteit zien brengen, met christelijke 

programma's die nu worden uitgezonden op 

primetime televisie in 12 landen in de regio. 

Een ander getuigenis van eenheid op het werk, 

is de vorming van het bestuur van de Estse 

Christelijke Televisie (ECTV) in 1993. Toen ik 

kennismaakte met het christelijke medialandschap 

in Estland, was dat er één met een grote belofte, 

een land van melk en honing zo je wilt. De 

verschillende kerkgenootschappen zouden zich 

echter moeten verenigen als zij enige hoop wilden 

koesteren om deze belofte te kunnen waarmaken.

Het nationale televisiestation van het land, 

ETV, stond open voor christelijke inhoud, maar 

zij eisten dat de kerken verenigd zouden zijn 

Eenheid is een 
sleutelprincipe in het 

Koninkrijk van de Heer.“
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GETUIGENIS 
EN NIEUWS

De eenheid in Afghanistan is ver te zoeken. 
In augustus stuurden we een noodkreet en 
gebedsoproep rond van onze Afghaanse 
partner. De inval van de taliban en de 
bezetting die volgde heeft grote gevolgen 
voor de Afghaanse bevolking en voor ons 
werk in dit verscheurde land. 

Gelukkig is er ‘naar omstandigheden’ ook goed 

nieuws te melden. Ons werk gaat door. In de 

eerste week na de bezetting kwamen midden in 

de crisis drie gezinnen tot geloof. Veel Afghanen 

bellen om hulp te vragen. Veel willen het land 

ontvluchten, maar anderen willen gewoon even 

praten. Onze nazorgmedewerkers bidden digitaal 

met veel Afghanen en we sturen vaak het Nieuwe 

Testament. 

Afghanistan

Ons team kwam in aanraking met een 
Afghaanse christenvrouw. Via social 
media had zij onze berichten gezien en 
het raakte haar. 

‘Mijn man werkt in het buitenland. Ik vind het 
moeilijk hier zonder hem. Ik heb geen christenen 
om me heen om mee te bidden’. 

Onze nazorgmedewerkster bood aan om elke week te 
bellen om te bidden en om Bijbelstudie te doen. De vrouw 
was heel blij en vroeg om op een maandag te bellen, 
wanneer haar kinderen thuis waren en mee konden doen.

en dat alle geloven in het programma 

vertegenwoordigd zouden zijn. Wij grepen 

deze gelegenheid aan en legden aan de 

leiders van de verschillende denominaties 

uit hoe belangrijk het was om samen 

te werken bij het vervullen van Gods 

zending.

Het resultaat werd door de leiders als een 

wonder beschouwd. Het was de vorming 

van het ECTV bestuur, waarin leiders die 

eens verdeeld waren door verschillende 

doctrinaire overtuigingen samenkwamen, 

verenigd onder de vlag van Jezus Christus, 

om het woord van God te brengen aan 

de mensen van Estland. Vijf jaar later 

spraken zij hun waardering uit. "Dank u", 

zeiden ze, "nu evangeliseren kerken van 

verschillende denominaties samen in de 

dorpen van Estland!"

Met deze korte, maar krachtige 

getuigenissen hoop ik u de betekenis 

en kracht van eenheid in het lichaam 

van Christus te laten zien, en de impact 

die we kunnen hebben wanneer we als 

christenen wereldwijd samenwerken om 

Zijn doel te vervullen.

"Maar ik roep u ertoe op, 
broeders, door de Naam van 

onze Heere Jezus Christus, dat 
u allen eensgezind bent in uw 

spreken, en dat er onder u geen 
scheuringen zijn, maar dat u 

hecht aaneengesmeed bent, één 
van denken en één van gevoelen" 

1 Korintiërs 1:10

Meer weten 
over ons werk in 

Afghanistan?



We leven in een wereld waarin eenheid soms 

ver te zoeken is. Het lijkt wel alsof mensen zich 

steeds meer van elkaar verwijderen. Polariseren. 

In de politiek gaat het al gauw over vertrouwen 

en wantrouwen en worden de linker- en de 

rechterflank grimmiger. Maatschappelijk zorgt 

de coronapandemie voor een tweedeling tussen 

vaxxers en niet-vaxxers, klimaatbezorgden en 

klimaatontkenners. Kerkelijk kunnen we ons 

zorgen maken over progressieve ontwikkelingen 

of juist over toenemend conservatisme. En als 

je alle discussies op social media ziet dan weet 

je soms gewoon niet meer welke toon je kunt 

gebruiken om tussen alle hete hoofden nog wat 

zinnigs toe te voegen. 

Je zou er zomaar somber van worden. En dan valt 

het voor ons allemaal nog mee als je het vergelijkt 

met de verscheurdheid die onze broers en zussen 

in onze projectlanden ervaren zodra ze God leren 

kennen.

Daarom vandaag even uw aandacht voor ‘in heit’. 

Het feit dat we een Vader in de hemel hebben 

betekent dat we Zijn kinderen zijn, verbonden 

met al Zijn kinderen wereldwijd. En het liefste 

wat deze Vader wil is dat we elkaar liefhebben 

en in eenheid met elkaar leven. Daarvan spreekt 

ook het hogepriesterlijk gebed in Johannes 17 

‘Doordat Ik in hen ben en U in Mij bent, zullen 

zij een volmaakte eenheid zijn.’ Het geheim van 

eenheid zit hem er dus in dat onze Heer Jezus in 

ons woont. En dat is ook meteen de oplossing 

voor onze zorgen en alle tegenstellingen in en om 

ons: strek je uit naar Hem! Ik wens u en ons veel 

‘in Heit’ toe.

Jawel. In heit. Het is Fries. Het betekent  
‘één vader’ en het klinkt als ‘eenheid’. Ik 

vind dat altijd mooi, als verschillende lijnen 
samenkomen en nieuwe betekenis krijgen. 

Of nieuw licht werpen op iets dat al bestaat. 
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“

NIEUWE MOGELIJKHEDEN 
VOOR 3XM

KLEURRIJKNieuws

Op 27 september heeft bestuurslid Gerrit 

Taute afscheid genomen van 3xM. Gerrit was 

al sinds 1985 verbonden aan 3xM. Hij is die 

jaren, met een onderbreking van acht jaar, 

onder andere voorzitter en secretaris geweest 

en heeft een belangrijke rol gespeeld in de 

ontwikkeling van de missie van 3xM. 

“Ik bewaar bijzonder goede herinneringen aan 

de reizen naar Amerika samen met Martien en 

de vele gesprekken die we daar voerden met 

(potentiële) donoren. Het cadeau krijgen van 

een eigen pand door een grote Amerikaanse 

donor was ook een hoogtepunt. Ik heb het 

bestuur meer divers zien worden en afstand 

zien nemen en daarnaast de staf kundiger zien 

worden. Het is indrukwekkend wat door de 

organisatie in de loop der jaren in gang is gezet. 

3xM is een goede club en ik ben dankbaar dat 

ik daarbij heb mogen zijn”. 

Wij danken Gerrit voor zijn jarenlange 
betrokkenheid en inzet, en wensen hem 
alle goeds en Zegen voor de toekomst. 

Wist u dat u 3xM ook kunt uitnodigen in uw kerk? 

We komen graag langs! Zo hebben we enthousiaste 

sprekers die kunnen preken tijdens de dienst of die 

bijvoorbeeld voor de collecte wat kunnen vertel-

len over ons werk. We kunnen teksten aanleveren 

voor in uw gemeenteblad of boeiende filmpjes voor 

tijdens de collecte. 

Daarnaast bieden we nu ook de No Choice Pubquiz 
aan. No Choice is een samenwerkingsverband van 

18 Nederlandse organisaties die zich allemaal rich-

ten op het brengen van het Evangelie in moeilijk 

bereikbare landen. No Choice heeft een pubquiz 

ontwikkeld die in groepsverband gedaan kan wor-

den. Bijvoorbeeld voor een gemeenteavond of een 

catechisatiegroep. Hij is volledig opgenomen maar 

er is ook een powerpoint waarmee u de pubquiz zelf 

kunt organiseren. Het is een leuke, laagdrempelige 

manier om mensen bewust te maken van het feit 

dat er 3 miljard mensen zijn die nog nooit gehoord 

hebben over Jezus Christus.

Heeft u interesse in 3xM in uw kerk? Neem dan con-
tact op met Hanneke Hordijk via h.hordijk@3xm.nl. 

BESTUURSLID 
GERRIT TAUTE

Afscheid

in de kerk

En het liefste wat deze Vader wil 
is dat we elkaar liefhebben en in 
eenheid met elkaar leven.

In Heit

Dick Tillema
Manager Bedrijfsvoering
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Japan. Het land van de rijzende zon. Maar ook een land met slechts 
1,5% christenen onder de 127 miljoen inwoners. 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. We zijn dan ook ontzettend dankbaar dat we 
kunnen melden dat op 1 november een project in Japan is gestart.

‘Ik bracht 10 jaar geleden tijd door met God, toen 

Hij zo maar tegen mij zei “Japan, en het zal 10 

jaar duren”’, zegt directeur Martien Timmer. ‘Het 

was een volkomen verrassing, ik vond het ook 

onlogisch. Ik ben een ongeduldig mens en dan is 

er opeens een opdracht waar je 10 jaar over moet 

doen, in een land dat letterlijk en figuurlijk aan de 

andere kant van de wereld ligt’. 

In 2012 reisde Timmer voor het eerst richting Japan. 

Hij sprak met veel mensen, maar de belangrijkste 

mensen van de kerken kreeg hij niet te zien. Het 

is het enige land tot nu toe waar het zo moeilijk 

was om toegang te krijgen tot de leiders van 

de grote kerken. Het is 3xM-beleid om samen te 

werken met broeders en zusters ter plekke. Als zij 

nadrukkelijk aangeven dat niet te willen, door 

geen respons te geven of contact af te houden, dan 

is het goed om na te denken over andere manieren 

om het doel te bereiken. De jaren gingen voorbij, 

contacten werden gevonden en gingen ook weer 

voorbij. Ondertussen houdt Timmer vast aan 

het woord dat God tot hem sprak: ‘Natuurlijk 

werden er in het bestuur vragen gesteld over 

de langdurige termijn waarin we werkten om 

een project in Japan te starten. Het was ook 

niet niets. Er zijn grote culturele verschillen 

die je moet overbruggen om in Japan te 

kunnen werken. Ondanks dat het een modern 

land is, is het een zeer complexe samenleving.’ 

Op 1 november 2018 kreeg Timmer een 

bevestiging dat de zoektocht in Japan steeds 

Gods bedoeling was. Timmer: ‘Ik sprak met 

een donor in Amerika. Hij gaf aan dat het 

bereiken van de Japanners een kwestie van 

tijd was en dat het zou gaan gebeuren. Een 

prachtige bemoediging natuurlijk. Deze donor 

geloofde zo in deze missie dat hij het totale 

traject van onderzoeken, contacten leggen en 

opnieuw proberen volledig heeft gefinancierd 

gedurende deze 10 jaar. Ook dat was een grote 

bemoediging.’ 

HET LAND VAN DErijzende zon

De Japanse theoloog Uchimura (1861) gaf 

al aan dat het christendom alleen in Japan 

geaccepteerd kan worden als het geworteld 

is in de Japanse cultuur en niet via de 

westerse cultuur. Dit sluit precies aan bij de 

visie van 3xM dat we met lokale partners 

moeten samenwerken om de inwoners te 

bereiken. 

zegt Martien Timmer. ‘We zijn dankbaar dat 

wat God 10 jaar geleden tegen ons sprak, in 

vervulling gaat. We hebben veel vertrouwen 

in deze partner en zijn benieuwd naar wat 

God gaat doen onder het Japanse volk!

‘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’ 

Bidt u al voor ons 
werk? Ontvang 
elke week onze 
gebedspunten  

per mail.

In de loop van de tijd was 3xM intussen steeds 

meer gaan werken met social media naast 

televisie en werd dit ook voor een eventueel 

project in Japan ook een goede optie. Timmer: 

‘Twee jaar geleden hebben we daarom een nieuw 

plan geschreven en hebben we oude contacten 

hiervoor weer benaderd. We hebben alles in de 

loop van de jaren goed vastgelegd en konden 

zodoende de meest kansrijke contacten weer 

spreken hiervoor. In dit traject is bij één van onze 

contacten een zaadje geplant en daaruit zijn we 

verder gegaan. Na een aantal gesprekken hebben 

zij de knoop doorgehakt. We zijn op 1 november 

samen een pilot gestart onder de Japanners. 

We gaan van start met een social media en 

discipelschapstraject voor de periode van één 

jaar. Daarna evalueren we het project en komt er 

bij een positieve evaluatie en voldoende fondsen 

een verlenging.’

Evangelisatie in Japan is al eeuwen een uitda-

ging. Het staat haaks op de Japanse cultuur om 

te zeggen: dit is het ware geloof. 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 vast te 

houden. De christelijke minderheid in Japan 

heeft het daardoor moeilijk.
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BID VOOR ONS WERK
Zonder gebed is ons werk niet mogelijk. Wist u 

dat we elke maandag een aantal gebedspunten 

per mail versturen? Meld u aan en bid mee!

GEEF
Bijdragen aan onze droom voor 2030? Dat kan:
• Via Ideal of een machtiging op onze website.

• Via een periodieke schenking. Hierbij legt u voor  

vijf jaar vast dat u jaarlijks een bepaald bedrag geeft.  

U profiteert dan van belastingvoordeel en wij  

kunnen nog beter onze projecten plannen.

• Via uw nalatenschap. Heeft u er al eens over 

nagedacht wat u na uw overlijden wilt doorgeven  

aan volgende generaties? Vraag de folder aan  
via info@3xm.nl voor meer informatie hierover.

BLIJF OP DE HOOGTE
Krijgt u onze maandelijkse digitale nieuwsbrief 

al? Geef u op via www.3xm.nl/nieuwsbrief 
en ontvang elke maand het laatste nieuws. 

IS ONZE PASSIE VOOR 
2030 OOK DIE VAN U?Doe mee!


