Nummer 5 | December 2007

Media for Change
Kerst: Feest van
Ontvangen en Geven
Wat een feest! In Zijn goedheid
werd God Immanuel – God met
ons. Hij kwam naar onze duistere
planeet om ons leven te geven.
Vol dankbaarheid geven wij onszelf
aan Hem. En we geven onszelf als
volgelingen van Jezus Christus,
aan andere mensen. We leven niet
langer voor onszelf; we leven voor
Hem en voor elkaar.

Arabische christenen bedreigd
Brandstichting, ontvoeringen, marteling en moord

Temidden van de chaos in de
Arabische wereld, produceren we TV
programma’s de grootst mogelijke
schat met eenieder die zijn of haar
hart daarvoor opent. Dat we elke
maand ongeveer 2000 reacties van
kijkers ontvangen, laat zien dat we
ons werk niet vergeefs doen.
Mogen we u in deze kersttijd vragen
om uzelf met ons te delen? Wij
hebben uw gebeden nodig en uw
ﬁnanciële steun aan ons werk.
Onze programma’s zijn gemiddeld
24 uur per dag op TV in de
Arabische wereld. Om dit te blijven
doen hebben we ongeveer 150
euro per uur nodig – elk uur van de
dag....elke dag van de week. Zou
u enkele uren van uitzending naar
de Arabische wereld mogelijk willen
maken?
Ook is er nazorg nodig voor de 2000
kijkers die elke maand contact met
ons opnemen; daarvoor hebben we
per maand 750 euro nodig. Is deze
kerst misschien het moment voor
u om te besluiten de nazorg van
honderden mensen ﬁnancieel op u
te nemen? Wilt u een maand van
pastorale zorg aan onze kijkers op u
nemen?
We zijn bezig aan een grote serie TV
programma’s die bekeerlingen uit
de islam helpen te groeien in hun
nieuwe christelijke geloof. Voor het
maken van 13 aﬂeveringen hebben
we dringend 8000 euro nodig voor
het eind van het jaar. Een idee om
als gemeente uw schouders onder
dit project te zetten?
Het is ons gebed dat we licht
en leven kunnen brengen aan
de miljoenen moslims die in de
kersttijd naar onze programma’s

Voor veel christenen in de Arabische wereld heeft het volgen
van Jezus een hoge prijs. De recente moord op Rami Ayyad, de
30-jarige directeur van de evangelische boekwinkel in Gaza en
de ontvoeringen van priesters en christelijke werkers in Mosul
zijn geen op zich staande gevallen.
Zelfs op plaatsen die bekend staan om de harmonieuze
relatie tussen christenen en moslims, dreigen extremistische
fundamentalisten met geweld tenzij christenen zich tot de
islam bekeren of het gebied verlaten. Veel kerkleiders zijn
ernstig bezorgd over de massale uittocht van christenen uit de
regio, omdat het de toekomst van christelijke aanwezigheid en
gemeenschap in de Arabische wereld, wezenlijk bedreigt.
Kijkers van de programma’s van Arab Vision maken vanwege
hun geloof ook moeilijke tijden door. Hier enkele voorbeelden
van reacties uit de regio van de laatste tijd.
Marokko: Ik ben aan het eind van mijn latijn. Ik ben zo moe.
Ik vraag u mij te helpen al is het alleen met gebed. Omdat ik
geloof in Jezus heeft mijn vader verklaard dat ik gedood zou
moeten worden. Hij heeft het zelfs aan mijn oom verteld, die de
grootste religieuze leider van mijn stad is.
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Mijn moeder heeft het mij verteld terwijl ze huilde en voor mijn
leven vreesde. Ze heeft me gevraagd terug te keren naar de islam.
Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil vluchten naar een ander land
zodat ik mijn nieuwe leven in vrijheid kan opbouwen. Onze wet
straft evangelisten en hen die de islam verlaten.
Ik hoop dat u mijn brief leest en voor mij bidt omdat u de enige bent
met wie ik kan praten. U kunt zich niet voorstellen hoeveel rust het
mij geeft als ik met u praat. Ik weet dat onze hemelse Vader mij niet
zal verlaten. Zijn wil staat boven alles.
Irak: Ik kijk steeds naar jullie programma en ik heb Jezus nu
aanvaard als mijn Heer en Redder. Is er iemand die mij kan helpen?
Ik ben in Irak en niemand wil me dopen omdat ze bang zijn om
gedood te worden. Ik ben ook bang en vraag om jullie hulp.
Egypte: Help ons alstublieft! Wij worden gedwongen om ons tot de
islam te bekeren. Onze winkel werd verwoest en mijn echtgenoot
vermoord omdat we weigerden ons te bekeren.
Wilt u zich inzetten voor deze broeders en zusters in de Arabische
wereld door voor hen te bidden? Deze lijdende leden van het lichaam
van Christus hebben Gods kracht en genade zo nodig om Jezus
Christus te blijven volgen.

Net uit!
Nieuwe DVD over Arab Vision
een inspirerende informatieﬁlm over ons werk, voor
uzelf om te laten zien aan uw vrienden en in uw kerk.

Een Speciaal Jubileum Boekje
met getuigenissen van onze kijkers.

Het decembernummer van St
Francis Magazine
Ga naar www.stfrancismagazine.info om nieuwe
artikelen te lezen over religie en zending in de
Arabische wereld.

De nieuwe DVD en het boekje heeft u met deze nieuwsbrief ontvangen als u al donateur
bent van Arab Vision. U kunt gratis exemplaren bestellen door een emailtje te sturen naar
contact@arabvision.nl. Uw gift om de kosten te dekken, wordt gewaardeerd.
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Kerstgift

Wie te
lt mee
?

Wilt u overwegen om een speciale kerstdonatie te geven aan Arab Vision? Hier ziet u enkele
concrete projecten waaraan u kunt bijdragen.

€ 150

voor elk uur dat onze programma’s op TV worden uitgezonden

€ 750

voor nazorg aan kijkers voor één maand

€ 8000

het bedrag dat nog nodig is om 13 programma’s te maken in de serie
‘School of Christ’.

Bent u geïnteresseerd om te helpen? Emailt u ons voor meer informatie via contact@arabvision.nl
of kijk op onze website www.arabvision.nl. Giften kunt u sturen naar ABN-AMRO 42.29.92.607 t.n.v.
Stichting Arab Vision in Groningen.

Buitengewone Respons
Programma’s van Arab Vision op Miracle Channel
Miracle Channel is één van de christelijke partner satellietstations
die onze programma’s in de regio uitzenden. Het station meldt een
bemoedigende toename van de dagelijkse reacties van de kijkers,
met een record van totaal 39.0000 reacties in de de afgelopen 10
maanden. Dit is een toename van ongeveer 40% vergeleken met vorig jaar.
De relatie tussen Arab Vision en Miracle Channel heeft in de afgelopen 7 jaar gezorgd
voor uitzendingen van een diversiteit aan programma’s, van spelshows tot drama,
praatprogramma’s, en getuigenissen van Arabieren. Eén van deze series, waar door middel van
persoonlijke verhalen en paneldiscussies over moeilijke sociale en emotionele problemen werd
gesproken, was dit jaar bij uitstek geliefd.
“Vaak bellen mensen die zomaar beginnen te huilen omdat ze door dezelfde moeilijkheden zijn
gegaan als die we in het programma bespreken,” vertelde de presentator van het programma.
80 procent van de reacties was afkomstig van moslims, in het bijzonder van jongeren die het
moeilijk hebben met de relatie met hun ouders. Ze vragen om advies.
In hun laatste verslag vertelde het kanaal over emails die waren binnengekomen uit diverse
plaatsen in de Arabische wereld, zoals Jemen, Oman, Syrië, Irak, Koerdistan, Pakistan, Gaza
en Israël, om maar enkele van de in totaal 47 landen te noemen van waaruit de reacties
komen. De uitzendingen zijn ook beschikbaar als live streaming op het internet.
“Ik denk dat de reden waarom we zoveel reacties krijgen op dit speciﬁeke programma, is
dat het erg praktisch en eerlijk is; dat is ook de reden waarom we
zoveel reacties krijgen van moslims,” zegt Barty Shokralla, directeur
van Miracle Channel. “Arab Vision wordt een steeds belangrijkere
productiepartner voor ons want de vraag naar een diversiteit aan
programma’s van hoge kwaliteit neemt alleen maar toe.”
Ga naar www.miraclechannel.com om live streaming programma’s
te bekijken en om meer te vinden over de uitzendingen op Miracle
Channel.

Barty Shokralla, directeur van Miracle Channel
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Dank en Bid voor onze kijkers

“Ik ben een moslimmeisje maar ik heb
Jezus aanvaard en ben christen geworden
door uw programma. Wilt u bidden dat mijn
geloof sterk zal zijn?”
26-jarige vrouw uit Dubai

“Ik leerde Christus een maand geleden kennen door
jullie programma. Ik wil graag langskomen om met
jullie te delen wat er gebeurd is in mijn leven en ik wil
gedoopt worden.”
Egyptische man, 30 jaar

“Ik heb een probleem. Als ik
mijn zonden belijd en vergeving
heb gevraagd, blijf ik maar
terugvallen in die zonde. Wat
moet ik doen?”
38-jarige Jordaanse vrouw

“Ik heb mijn leven een jaar geleden aan Jezus gegeven. Ik
kijk naar uw programma’s. Het is mij een grote vreugde om u
over Jezus te horen spreken op TV in mijn eigen taal.”
Kabyle man, 60 jaar

“Ik heb Christus leren kennen
door uw programma’s. Nu erken
ik dat Jezus mijn Heer en mijn
Verlosser is.”
17-jarig meisje uit Noord-Afrika

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
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Dhr. C. van Harten (People International)
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Dhr. G. Jansen (Merhaba TV)
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Ds. H. Last (Zending Chr. Ger. Kerken)
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)
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