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Arabische vrouwen schreeuwen om hulp
Mishandeld, bedrogen, verlaten, bedreigd
‒ woorden die vaak worden gebruikt
door Arabische vrouwen wanneer ze
hun verhalen aan ons nazorgteam
toevertrouwen. Er is veel leed en verdriet
waarover niet openlijk gepraat kan worden
met familie of vrienden, uit angst voor
de schande die dat veroorzaakt, en voor
vergelding.
"Ze geven zichzelf bloot alsof wij hun
beste vrienden zijn," vertelde één van onze
mensen die de telefonische nazorg doen.
"Ze hebben niemand anders om mee te
praten en ze vertrouwen ons, al hebben we
elkaar nog nooit ontmoet."
Dit is niet zomaar een blind vertrouwen.
Onze TV programma s spreken over

Stop de camera’s!
Onlangs vertelde een Iraakse vrouw haar
verhaal in een interviewprogramma met
Arabische vrouwen. Ze beschreef hoe
haar man en kinderen waren gedood in de
oorlog in haar land.

Gods onvoorwaardelijke liefde voor deze
Arabische vrouwen, ongeacht hun situatie
of verleden. Dat goede nieuws raakt hun
harten en geeft hen hoop in Jezus Christus.
Een nieuw getuigenisprogramma dat
momenteel wordt uitgezonden, laat
vrouwen uit verschillende landen met diverse
achtergronden aan het woord over hun leven.
Deze getuigenissen maken krachtig indruk
op de kijkers. Ze voelen zich getroost doordat
andere Arabische vrouwen openlijk vertellen
over problemen die voor hen zo herkenbaar
zijn, en hoe God hun levens verandert.

niet op zal geven."
Kijk op pagina 3 hoe u Arab Vision heel
concreet kunt helpen meer van deze
programma s te maken om Arabische
vrouwen, die hun nood uitroepen naar God,
te ondersteu-nen.

Een kijker belde en zei, "Ik heb hetzelfde
probleem als de vrouw in jullie
programma. Ik heb mezelf voorgehouden
dat als zij hiermee verder kan leven, ik ook

Recente rapporten schatten dat er tenminste 50.000 christenen zijn in één van de
regio's in Kabylië (Algerije). Sommige kerken tellen meer dan 1000 leden, maar
velen van hun leiders zijn minder dan 5 jaar christen.

Van levensbelang voor groei van Kabyle kerken
Arab Vision heeft daarom een TV serie geproduceerd om de Kabyle kerkleiders te
trainen. In een recordtempo werden 31 programma s opgenomen met een groep
voorgangers en leiders uit Algerije, een aantal mannen en een vrouw. Deze serie
is bedoeld om het jonge leiderschap van de snelgroeiende gemeentes daar toe te
rusten met bijbels onderwijs.
"Van alles dreigde dramatisch mis te gaan," vertelt de projectleider. "De ochtend
waarop de vlucht geboekt stond, kregen we te horen dat ze niet zouden komen,
omdat er geen visa afgegeven waren. De Kerk in Algerije ging toen bidden! Later die
dag hoorden we dat ze alsnog hun visa hadden gekregen en onderweg waren!"

Terwijl ze zo recht uit haar hart sprak over
haar verdriet om het verlies van haar familie,
raakten mensen van ons productieteam
zo ontroerd dat ze uiteindelijk vroegen
om even te stoppen met de opnames ‒ ze
konden hun tranen niet bedwingen. Enkele
weken later toen dit programma werd uitgezonden, belde een aantal kijkers speciﬁek
naar aanleiding van dit verhaal, om te laten
weten hoezeer zij in hun hart geraakt waren
door dit getuigenis.

Voorbereidings- en opnameschema s werden snel aangepast, omdat bleek dat de
visa niet 14 maar slechts 7 dagen geldig waren. In plaats van vier aﬂeveringen op een
dag op te nemen, speelden de deelnemers aan het programma het klaar om er acht
op een dag te doen. Dit was voornamelijk te danken aan één van hen met brede
media ervaring; hij loodste de anderen vakkundig door de productie.

wordt vervolgd op pagina 4
“Het is zo essentieel dat deze Kabyle productie is gedaan door
mensen vanuit het land zelf. Voor mij was dit een geweldige ervaring van hoe het goed en snel kan.” Kabyle kerkleider, na de opnames

Geen roze wolk
Wel een wolk van getuigen

Het is een eer om Jezus Christus te
dienen door de verkondiging van het
Evangelie in de Arabische wereld. Het
geeft een enorme voldoening over al het
werk als we zien dat elke week moslims
tot geloof in Jezus komen. Het zou ﬁjn
zijn als we rustig van die oogst zouden
kunnen genieten. Maar de realiteit is
weinig rustig, het is een pittige taak om
tot oogsten te komen.
Enerzijds is het veld bezaaid met
stenen. We moeten in ons werk
grote omzichtigheid betrachten
om zoveel mogelijk problemen te
vermijden. Onlangs nog namen de
Arabische ministers van informatie een
mediaresolutie aan waarin zij bedingen
dat het tegen de wet is om zogenaamde
'hemelse religies' aan te vallen in TV
programma s. In de praktijk betekent
dit dat het chris-telijke geloof dagelijks
door de modder gehaald mag worden,
maar dat wie het in zijn hoofd haalt te
suggereren dat de islam niet de beste
godsdienst is, kan rekenen op strenge
sancties. Natuurlijk weten we dat we
vrijmoedig mogen zijn omdat onze Heer
bij ons is in dit werk. Tegelijkertijd willen
we niet dat ons werk verwoest wordt
door onverstandig gedrag. We hebben
uw gebeden nodig om te kunnen blijven
oogsten, zonder het land uitgezet te
worden door Arabische autoriteiten.
Anderzijds voelen we dagelijks hoe
afhankelijk we zijn van de Here God, als
we kijken naar onze ﬁnanciën. Geestelijk
gezien vloeit de beker dan misschien
over, onze ﬁnanciële beker is bijna altijd
leeg. We werken hard om die situatie te
verbeteren. Ook hierin zijn we afhankelijk
van uw gebeden. En van uw giften.
Het veld is rotsig en de mensen werken
hard met weinig middelen; maar we
weten dat de Grote Eigenaar van het
land vreugde schept in dit werk, dus
we kunnen niet met minder genoegen
nemen. Het werk moet gedaan worden.
Wilt u meehelpen om door dit werk de
Here God te dienen?

Arabieren kiezen voor Jezus – en vragen gebed
“Ik wil terugkeren naar God want ik ben het zondigen zo
moe. Maar ik kan geen weerstand bieden. Bid alstublieft
voor mij dat God me de kracht zal geven.”
35-jarige kijker uit Saoedi Arabië

“Mijn man behandelt me gewelddadig en
slaat me in elkaar. Als ik ertegenin probeer
te gaan, dreigt hij met een scheiding. Ik wil
geen scheiding maar ik kan zo met hem niet
doorgaan. Bid alstublieft voor me want ik
ben zo uitgeput.” Egyptische vrouw die reageert op een getuigenisprogramma
“Kunt u mij vertellen of de bijbel vervalst is? We horen dat
sommigen dat leren.” 32-jarige Libanese vrouw
“Ik hoorde over uw kanaal via een vriend, en
ik wil graag meer leren over de Messias en
een volgeling worden van Hem.”
21 jarige Marokkaanse man

Een Kijkje in de Productiekeuken
GETUIGENISSEN VAN ARABISCHE VROUWEN

Vrouwen uit verschillende Arabische landen
met hun levensverhalen in beeld. De
eerste 13 aﬂeveringen worden inmiddels
uitgezonden en er komen bemoedigende
reacties op. De volgende 13 worden deze
maand geproduceerd.

RECHTEN VOOR KINDEREN

Een documentaireserie over de verscheidenheid van problemen waarmee Arabische
kinderen te maken hebben, zoals kinderarbeid, incest, besnijdenis van meisjes, leven
op straat en armoede. Zes programma s
zijn klaar en nog eens zeven worden nu
geproduceerd.
BIJBELSCHOOL OP TV

Inge Verhoef-Postma
Directeur Arab Vision Nederland

Dit is een 45 minuten durend programma
dat de kijkers meeneemt naar het leslokaal
van een bijbelschool waar essentieel theologisch onderwijs wordt gegeven. Het is een
groot project dat we uitvoeren in samenwerking met een lokale Arabische kerk. We
willen 120 aﬂeveringen produceren in 2008.

Historische ruïnes in Carthago, bekend om vroege kerkgroei en vervolging.

Tegenstand voor groeiende Kerk
De Kerk in Noord-Afrika groeit, en daarmee de tegenstand.
Rapporten van Middle East Concern maken melding van
een voortgaande, intensieve mediacampagne tegen de
Kerk in Algerije . De gedetailleerde beschrijvingen die de
media geven, doen vermoeden dat informanten regelmatig
kerkdiensten bijwonen.
Verscheidene gelovigen zijn formeel aangeklaagd wegens
belediging van de islam en kregen te horen dat hen drie
jaar gevangenisstraf en een boete van 5000 euro boven het
hoofd hangt.
In een ander land worden moslimbekeerlingen gevolgd en
lastiggevallen. Een kerkleider vertelde dat zijn huis voortdurend in het oog wordt gehouden door een groep. Hij
weet niet wat deze mensen willen of van plan zijn maar hij
vermoedt dat ze bij een islamitische fundamentalistische
groepering horen. Hij is bezorgd om de veiligheid van zijn
kinderen en hij begeleidt ze dagelijks naar school.
Het momentum van deze weerstand is niet toevallig. Het
markeert de geestelijke strijd die gaande is in deze regio,
waar velen dagelijks toegevoegd worden aan het Koninkrijk van God en waar tegenstanders proberen ongedaan te
maken wat God aan het doen is. Het is bemoedigend om te
zien dat lokale gelovigen zo graag door willen gaan met de
verkondiging van het Evangelie en dat ze moedig genoeg
zijn om in TV programma s op te treden.

Werk mee aan be levensveranderende proramma’s
Op het moment zijn in de meeste christelijke TV programma s
mannen te zien die het Evangelie verkondigen. Voor vrouwelijke moslimkijkers geeft dit een verkeerde indruk ‒ namelijk dat
de christelijke kijk op vrouwen niet afwijkt van die van de islam,
waar onder anderen wordt onderwezen dat het beter is voor
vrouwen om niet naar de moskee te gaan.
Arab Vision produceert een bijzondere programmaserie die
ge-presenteerd wordt door een gewaardeerde en geliefde
Arabische christelijke vrouw. Zij spreekt vanuit haar hart de
vrouwen in de hele regio aan, geeft praktische en pastorale
adviezen, bid voor hen, legt bijbelse principes uit en vraagt hen
om in te gaan op de uitnodiging van het Evangelie.
Veel vrouwen reageren dagelijks op dit programma en een
toegewijd team is 24 uur per dag beschikbaar om telefoontjes
van kijkers te beantwoorden, voor hen te bidden en praktische
hulp en steun te bieden.
Wilt u bidden voor dit fantastische project? Wilt u ﬁnancieelbijdragen om dit mogelijk te blijven maken? Hiernaast ziet u wat
we nodig hebben tot juni 2009 om 80 nieuwe aﬂeveringen te
maken. U kunt uw bijdrage sturen naar ABN-AMRO 42.29.92.607
ten name van Stichting Arab Vision in Groningen.
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Arabische vrouwen zijn al te lang
genegeerd. Help ons om hen nu te
bereiken met het goede nieuws van
het Evangelie!
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Nodig tot juni 2009
In totaal hebben we 80.000 euro nodig
voor de volgende 80 aﬂeveringen. In de
volgende nieuwsbrieven kunt u volgen
hoe het gaat met de giften voor dit
project.

vervolg van pagina 1

Training Kabyle kerkleiders
“We zijn erg enthousiast over deze
productie en de mogelijkheid die we
hierdoor hebben om de Kerk te helpen
groeien,” vervolgt de projectleider. “Het
resultaat kon alleen maar bereikt worden
doordat zovelen ervoor hebben gebeden.
We moesten heel wat hindernissen nemen
om iedereen bij elkaar te krijgen en een
plaats te vinden waar vrijuit gepraat kon
worden. Ondanks allerlei last minute
oponthoud hebben we zoveel meer
kunnen bereiken dan we hadden verwacht
of gehoopt.”
Soortgelijke gevoelens vonden weerklank
bij de Algerijnse leiders aan het eind van
dit project. “Er was een hele andere sfeer in
het team en in de manier waarop gewerkt
werd,” (dan in andere producties waaraan
hij meewerkte) zei één van de voorgangers.
“Hierna voel ik me aangemoedigd om meer
producties te doen.”

Er was zelfs tijd over om een dertigtal
bijbelstudies op te nemen, als aanvulling op
de trainingsserie. De programmaʼs moeten
nu gemonteerd worden voor uitzending.

Media for Change verschijnt viermaal
per jaar. Arab Vision is een ANBI
erkende organisatie.
Adresgegevens

Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
050-8110031
contact@arabvision.nl
www.arabvision.nl
Giften

42.29.92.607
ABN-AMRO Groningen
T.n.v. Stichting Arab Vision
Bestuur

Drs. A.G. van de Weerd
Dhr. H.H. Gutter
Dhr. E. Tiele
Dhr. H.J. Takken
Dhr. P.H. Stoter

Er komt heel wat bij kijken om een
programma(serie) te produceren. Als
voorbeeld onze trainingsserie voor Kabyle kerkleiders, die we onlangs opnamen, in getallen:

Het is moeilijk te voorspellen wat de reactie
zal zijn van de overheid als deze serie op TV
komt. Er is zeker een risico, maar dat heeft
de Kabyle leiders er niet van weerhouden
de serie op te nemen.

Kabyle Project

Informatie over de uitzendingen en over
reacties op de programmaʼs kunt u lezen
op onze website en in onze volgende
nieuwsbrieven.

25

8

cameramensen

direct bij de productie betrokken werkers

1.410

programmaminuten die worden uitgezonden nadat de montageklus geklaard is

44.952

Een andere kerkleider, die verantwoordelijk
is voor sociaal en jeugdwerk, zei dat hij zich
op zijn gemak voelde en zich vrij voelde om
eerlijk te praten over zijn ideeën. “Het raakte
mijn hart. Het was een geweldige ervaring,”
voegde hij toe.

Colofon

WIE TELT MEE?

het totaal aantal kilometers dat moest
worden afgelegd door het productieteam

75.000

het totale kostenplaatje voor deze programmaʼs, in euroʼs

Nieuwe DVD - GRATIS
Comité van Aanbeveling

Mw. R. de Baat ‒ YOY kampen
Drs. E. Baelde ‒ Stichting De Ondergrondse Kerk
Dhr. J.J.C. Bönker ‒ Arabische Wereld Zending
Dhr. P.D. van der Bijl ‒ Interserve
Ds. G. Draijer ‒ Deputaten Diaconaat Christelijke
Gereformeerde Kerken
Ds. J. Eschbach ‒ Evangelisch Werkverband
Dhr. C. van Harten ‒ People International
Ir. M.J. van Hulst ‒ De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen ‒ Merhaba TV Amsterdam
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel ‒ Missioloog Universiteit Utrecht
Drs. T. van der Leer ‒ Docent Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema ‒ Uitgever en Publicist
Dhr. H.J. Takken ‒ Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer ‒ 3XM
Drs. T. Veen ‒ Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte ‒ Christoﬀer Productions
Dhr. G. van der Ven ‒ Transvision
Dhr. R. Welling ‒ Open Doors

We hebben een prachtige, informatieve, nieuwe DVD gemaakt, die een
indruk geeft van het werk van Arab
Vision en die enkele getuigenissen van
kijkers in beeld brengt. U kunt de DVD
aanvragen via onze website
www.arabvision.nl of door een mailtje
te sturen naar contact@arabvision.nl
U kunt deze nieuwsbrief en onze emailnieuws- en gebedsbrieven ook via de
website en per email aanvragen.

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld

