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Media for Change
Ahlan wa
sahlan!

Een warm welkom bij de
verschijning van onze eerste
nieuwsbrief Media for Change.
Een vriend van me vertelde
me onlangs dat wij “het best
bewaarde geheim” zijn in de
wereld van zending onder
Arabieren. Dat is goed: We
werken in landen die wat we
doen niet bepaald waarderen.
Anderzijds hebben we gebed
en ﬁnanciële ondersteuning
nodig en daarom moeten we
juist laten zien wat we doen in
ons TV productiewerk.
Elke maand reageren
2500 Arabieren op onze
programma’s. Velen vertellen
dat God hen heeft aangeraakt
door de Here Jezus Christus
door onze programma’s heen.
Deze nieuwsbrief vraagt
uw aandacht voor de eerste
Tunesische en Irakese
christelijke TV programma’s.
Dat is uniek! Miljoenen
Arabieren zullen voor het eerst
in hun leven het Evangelie in
hun eigen moedertaal horen!
Wij hebben uw ondersteuning
nodig voor deze twee
projecten. Gebedssteun en
ook ﬁnanciële steun. Wilt u
overwegen wat u kunt doen?
Moge de Heer van de Vrede
met u zijn.

Inge Verhoef-Postma
Directeur Arab Vision Nederland

Christelijke TV door
Iraakse christenen
begin 2007 start van productie
Terwijl het geweld tegen
christenen in Irak toeneemt,
ontvouwt Arab Vision plannen
voor het produceren van Iraakse
TV programma’s begin 2007.
Die worden gemaakt door
Iraakse christenen en zullen zich
richten op de verbreiding van
het evangelie onder hun eigen
volk en op het bemoedigen van
de christelijke gemeenschap die
dagelijks het hoofd moet bieden
aan extreme druk en gevaar.
“Irak heeft genoeg van
bommen en oorlogen”, zegt de
internationale directeur van
Arab Vison. “Voor veel Irakezen
heeft de islam vooral geweld en
oorlog gebracht, en meer dan
ooit komen velen van hen tot
Christus.”
De programma’s van Arab Vision
zijn al te zien op een aantal
satellietkanalen die ontvangen
kunnen worden in Irak. Deze
programma’s krijgen positieve
reacties van de kijkers daar. Eén
van hen schreef onlangs: “Ik
ben een man uit Irak. Ik was
moslim en ben bekeerd. Ik wil

meer weten over Gods liefde”.
Velen reageren op de boodschap
van hoop nu hun dagelijks leven
in toenemende mate hopelozer
wordt.
Eerdere media-ervaring laat
zien dat veel meer mensen
aangetrokken worden om naar
programma’s te kijken, als ze
geproduceerd worden in de
lokale dialecten en door eigen
mensen. Daarom is Arab Vision
van plan om met Irakezen in
andere Arabische landen te
beginnen met het produceren
van programma’s om na verloop
van tijd het productiewerk in
Irak zelf voort te zetten.
Vervolg op pagina 2
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Uw Kerstgeschenk

Vervolg van pagina 1

Een productiefaciliteit in het
land zelf, brengt ongetwijfeld
ernstige veiligheidsproblemen
met zich mee.
Voor hen is dit gevaar echter
niet zoveel anders dan het
dagelijkse gevaar van het
christen-zijn in Irak. Enkele
van de recente aanvallen op
christenen zijn twee grote
explosies in een christelijk
district van Bagdad waarbij 9
mensen werden gedood, de
moord op een christelijke dokter
dichtbij de hoofdstad, de niet
bevestigde berichten van de
kruisiging van een 14-jarige
christenjongen in Basra, de
verkrachting van christelijke
meisjes, en de marteling en
onthoofding van priester Boelos
Iskander in Mosoel.
In datzelfde Mosoel ontvingen
de afgelopen maand dertig
families sms-berichten waarin
hen verteld werd dat ze binnen
72 uur moesten vertrekken of
ze zouden vermoord worden.
Christenen hebben behoefte
aan bemoediging en troost. Een
kijker zei: “Ik voel me getroost
nadat ik jullie programma
heb bekeken. Uw vriendelijke,
bemoedigende woorden nemen
mijn spanning en onrust weg”.

Zending is het werk van God zelf. Hij begon er mee toen
Hij de wereld schiep. Hij stuurde Israël en uiteindelijk Jezus
Christus naar de volken. Kerst is een Zendingsfeest! De
Heilige Geest werd gestuurd om de Kerk te versterken en de
Kerk werd de wereld ingestuurd om de glorie van God in Jezus
Christus te verkondigen. Zending is niet zomaar één van de
vele activiteiten van de Kerk, laat staan een soort hobby van
enkele individuele christenen. Het betekent deelname aan het
werk van God zelf.
Wij nodigen u uit om niet aan de kant te blijven staan,
maar om deel te nemen aan ons zendingswerk. Onze
TV programma’s met hun helder getuigenis van het
Evangelie komen elke dag van het jaar, 24 uur per
dag, de huiskamers binnen van miljoenen Arabische
moslims.
Wij vragen u dringend om te bidden voor dit werk. Op onze
website, www.arabvision.nl,
vindt u dagelijks een
gebedsverzoek. Daar kunt
u ook onze tweewekelijkse
gebedsbrief aanvragen.
Wij willen u ook uitnodigen
om in ﬁnancieel opzicht deel
te nemen. Uw regelmatige
bijdrage is effectief. Elk uur
dat onze programma’s worden
uitgezonden, kost ongeveer
€ 120. Wilt u overwegen wat u
of uw kerk kan doen? Wilt u verantwoordelijkheid nemen voor
één of meer uren? Elders in deze nieuwsbrief vindt u onze
bankgegevens. Mag dit alstublieft uw Kerstgeschenk zijn om
de Arabische wereld te bereiken met het Evangelie – een offer
van dank omdat God ons Zijn Kerstgeschenk heeft gegeven?

Hartelijk dank dat u naast ons
wilt staan in Gods Zendingswerk!

Wie telt mee?

Ontwikkelingen in getallen

24

Het gemiddeld aantal uren per dag dat de programma’s
van Arab Vision worden uitgezonden via satelliet naar de
Arabische wereld.

17
878
2,500

Producties waaraan momenteel gewerkt wordt in Arab
Visions lokale productiefaciliteiten.
DVD’s verspreid in de maand oktober
Het gemiddeld aantal reacties dat Arab Vision elke
maand ontvangt van kijkers.

737,000
2
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De omzet in dollars, tot eind oktober.

Campagne tegen FGM
TV documentaires tegen Female Genital Mutilation
Arab Vision produceert vier
TV programma’s van elk
28 minuten als onderdeel
van een campagne om
vrouwenbesnijdenis (FGM)
in Arabische landen uit te
roeien. Deze documentaires
belichten drie dorpen,
waar met succes aan deze
wijdverbreide praktijk een
halt is toegeroepen.

en richten die zich ook tot
de gehele gemeenschap. Ze
worden getoond op lokale
TV stations en verspreid
door Niet-Gouvernementele
Organisaties (NGO’s) en
gezondheidswerkers.

Zelfs als ouders sterk
gekant zijn tegen
vrouwenbesnijdenis,
is de uitbanning van
de gewoonte niet een
zaak van persoonlijke
keus alleen is. De cultuur,
religie, vrienden en familie
spelen vaak een grote rol
en oefenen enorme druk uit
op jonge meisjes. Daarom
wordt de hele gemeenschap
betrokken in de documentaires

Bij Arab Vision
gaat aandacht voor
belangrijke sociale en
ontwikkelingsvraagstukk
en hand-in-hand met de
boodschap van het evangelie en
evangelisatie.

Primeur voor christelijke TV:

Tunesische Televisieserie
Deze maand produceert Arab
Vision de eerste TunesischArabische programmaserie
die antwoord zal geven op de
meest gestelde vragen van
moslim-kijkers. Ze krijgen
antwoorden van Tunesische
christenen, op een manier die
past bij de taal en cultuur van
hun eigen land. Voor het eerst
zien Tunesiërs op televisie
dat er Tunesiche christenen
bestaan, en dat die nog
normaal zijn ook...

Momenteel telt de kerk van
Tunesië niet meer dan 250
gelovigen. We bidden dat God
deze programmaserie gebruikt
om zijn kerk in Tunesië te doen
herleven, en dat in het land waar
de ruïnes van de oude kerken

van Carthago liggen, een
levende gemeente van Christus
ontstaat.
Totale kosten van het project:
€ 27,500.
Nog nodig: € 9,700

De presentatoren van de serie
hebben zich allen verbonden
aan dit project en zijn bereid
het risico te nemen op het TV te
verschijnen als eerste Tunesiërs
in een christelijke TV serie.
Er worden 26 aﬂeveringen
geproduceerd van elk 30
minuten. De uitzending staat
gepland voor begin 2007.
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Kijk zelf en
geef een cijfer

Nieuwe Website
Veel meer online
Tijdens de zomermaanden heeft
de website van Arab Vision, www.
arabvision.nl een enorme verandering
ondergaan. Als u nu regelmatig
langskomt op onze site, dan vindt u
dagelijks een nieuw gebedsverzoek,
het laatste nieuws en ontwikkelingen
in de regio, u kunt stukjes van nieuwe
producties bekijken en een cijfer geven,
en nog veel meer..
U kunt zich ook online opgeven voor
onze e-mail nieuws- en gebedsbrieven,
en reageren op andere gratis en speciale
aanbiedingen.

www.arabvision.nl

Arabische christenen verkondigen het Evangelie op TV

Colofon
Media for Change verschijnt vier maal
per jaar als nieuwsbrief van Arab
Vision

Adresgegevens
Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
050-8110031
info@arabvision.org
www.arabvision.nl

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

Bestuur
Drs.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
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A.G. van de Weerd
H.H. Gutter
E. Tiele
H.J. Takken
P.H. Stoter
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U kunt nu korte fragmenten
van enkele van onze recente
producties bekijken en
uw cijfer en opmerkingen
doorgeven aan de
producenten. Dit is nieuw op
de website. Ga naar www.
arabvision.nl en klik op “Kijk
zelf en geef een cijfer” in
het menu in de linkerkolom.
De fragmenten zijn Engels
ondertiteld.

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. J. Eschbach (Evangelisch Werkverband)
Dhr. C. van Harten (People International)
Ir. M.J. van Hulst (De Verre Naasten)
Dhr. G. Jansen (Merhaba TV)
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel (Missioloog Universiteit Utrecht)
Ds. H. Last (Zending Chr. Ger. Kerken)
Drs. T. van der Leer (Baptistenpredikant)
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)

