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Christenen in de Arabische wereld:
Arabische Lente of kille winter?
Om de positie van de kerken in de Arabische wereld te ondersteunen, is Arab Vision begonnen met de
productie van een Arabische TV-serie over democratisering. In 2012 zal die door diverse Arabische zenders
worden uitgezonden.
‘De Arabische wereld is enorm op drift, en juist nu is het van belang om op te komen voor de rechten van alle
burgers, inclusief de christenen’, legt Inge Verhoef-Postma, directeur van Arab Vision, uit.
‘Waar we erg bezorgd om zijn, is een democratiseringsproces zonder erkenning van de rechten en vrijheden
van elk individu. Dat leidt, vrezen we, tot een ernstiger dictatuur voor de kerken dan die ze tot nu toe kenden’.
Arab Vision produceert deze serie in samenwerking met het Arabische Christian Mind Institute, opgericht
door Gert Jan Segers, de huidige directeur van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie.
Financiële steun voor de productie wordt verleend door KerkinActie, de Gereformeerde Zendingsbond, de
Christelijke Gereformeerde Kerken en Stichting Rotterdam.
Dat Arab Vision uit de breedte van de protestantse kerken medewerking krijgt voor dit project, is volgens de
organisatie omdat de kerken doordrongen zijn van de ernst van de situatie.
‘De Arabische lente is voor veel christenen een kille winter aan het worden. Velen willen emigreren. Het is
voor de toekomst van de kerken in de Arabische wereld erop of eronder. Zonder serieuze democratisering
zullen christenen in grote aantallen naar het Westen emigreren. Het is ze gegund, maar wie blijft er over om
van Christus te getuigen?’
Voor meer informatie: contact@arabvision.nl
________________________

Over Arab Vision
Arab Vision is opgericht in 1997 en is een gemeenschap van christenen in de Arabische wereld die zich
toeleggen op evangelieverkondiging en het werken aan een rechtvaardige samenleving in overeenstemming
met het evangelie. Hoofddoelen van de organisatie zijn het produceren en distribueren van christelijke
televisieprogramma’s.
Voor meer informatie, bezoek onze website www.arabvision.nl of email naar contact@arabvision.nl.
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