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Hoop voor de volken – geef onze programma’s aan Arabisch sprekenden in uw buurt!
Het goede nieuws – Yaser, Nour, Sara en zoveel anderen reageren
Verzoening – een film die mensen aan het denken gaat zetten!
Internationale bestuursvergadering – nieuwe internationale directeur
De sleutel ligt bij de jeugd – hoe David, Jeremia en Ruth kunnen helpen bij het vormen van
je identiteit in Christus
Nieuwe introductie video – vraag de DVD aan

Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen (Mattheus 12:21)
Arab Vision produceert al bijna 20 jaar video’s voor TV en internet, die alle Arabischtalige volken
uitnodigen om hun hoop te vestigen op de naam van Jezus Christus. De focus van onze uitzendingen
is altijd op de Arabische wereld zelf geweest, maar ook vele Arabischtaligen elders in de wereld
konden onze TV programma’s bekijken via lokale zenders of satelliet TV.
Nu er zoveel Arabischtaligen bij ons wonen, zoveel mensen die door wanhoop gedreven gevlucht zijn
uit hun land, willen we u onze programma’s aanbieden om die boodschap van hoop in uw eigen
omgeving te verspreiden. We hebben series geproduceerd voor bepaalde groepen zoals kinderen,
tieners en vrouwen en over bepaalde onderwerpen zoals b.v. opvoeding, bijbelse toerusting voor
pasgelovigen, apologetische programma’s, getuigenissen, muziek, enz. Kijk op onze website of mail
ons als u specifieke programma’s op dvd of usb stick wilt ontvangen om uit te delen.
En help ons alstublieft het goede nieuws te blijven vertellen via TV en social media. U kunt online
geven of stuur uw gift naar NL52INGB0005037361, ten name van Stichting Arab Vision te Groningen.
Hartelijk dank!

Het goede nieuws
In 1997 is Arab Vision begonnen met het produceren van TV programma’s voor de Arabische wereld.
De eerste nieuwsbrief die gedrukt werd is van December 2006. We schreven toen: “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.”

We gaan nog steeds door het Evangelie te vertellen aan zowel
moslims als christenen en mensen zoals Yaser, Nour, Sara en
Umm Kamal reageren op onze programma’s en nemen
contact op met ons follow-up team. U kunt hun verhalen
lezen in onze September nieuwsbrief.

Verzoening in de praktijk
We zijn druk bezig om een documentaire over verzoening te produceren van 45 minuten, in drie
afleveringen van elk 15 minuten. Dit doen we in
samenwerking met Musalaha, een organisatie in Jeruzalem die
al sinds 1990 bezig is om verzoening te bevorderen tussen
Palestijnse christenen en Messiaanse joden.
Het doel van dit project is dat mensen in de Arabische wereld
zich meer bewust worden van de bijbelse principes van
verzoening en daarover in gesprek gaan.
We hebben in september alles gefilmd en nu wacht er nog een flinke klus van het monteren. Het
programma is zowel in het Hebreeuws als Arabisch, met ondertiteling in Arabisch waar Hebreeuws
wordt gesproken en vice versa. We hopen ook het programma in het Engels te ondertitelen. Het is
dus nog wel een hele uitdaging om alles klaar te krijgen, maar we zien er naar uit om een belangrijke
documentaire te kunnen uitzenden die mensen aan het denken zal zetten en levens zal veranderen
in de Arabische wereld. Bid u mee voor hen die nu met dit project bezig zijn?

Internationale bestuursvergaderingen
Wilt u ook meebidden voor onze internationale bestuursvergaderingen die we op 4 en 5 oktober in
het Midden-Oosten houden? Bid voor veiligheid, voor een goede tijd van evaluatie, plannen maken,
samen van gedachtenwisselen en bidden voor het werk en de Arabische wereld. We zijn blij dat we
op deze vergadering onze nieuwe internationale directeur kunnen verwelkomen. Zij (ja, weer een
vrouw) zal Umm al Farieq gaan vervangen, die onlangs haar positie van internationaal directeur
heeft neergelegd. De nieuwe ID werkt vanaf 1 oktober op part-time basis en is vanaf januari 2017
full- time in dienst. We zullen haar in de volgende nieuwsbrieven nader introduceren.
De sleutel ligt bij de jeugd...
De meerderheid van de bevolking in veel Arabische landen is jonger dan 25. Hebben die jonge
mensen het gevoel dat zij er toedoen in de kerk? Hebben zij het gevoel dat ze een stem hebben in
hoe de kerk denkt over een christelijke levensstijl, over het gesprek met God, of geroepen te zijn

door Hem? Of denkt het leiderschap in de kerk en andere volwassenen dat ze nog te jong zijn, nog
niet volwassen genoeg? Denken ze dat misschien zelf ook?
Arab Vision ontwikkelt een serie programma’s voor TV over jonge mensen in de bijbel en hoe God
hen inzette in Zijn plan, hoe Hij hen riep en serieus nam... en hoe dit grote invloed had op hun leven
en dat van anderen. De programma’s passen de verhalen en lessen ook toe op het dagelijks
(gezins)leven.

Vraag de nieuwe DVD aan

Een nieuwe video van 8 minuten (en een korte versie van 4 minuten)
over het werk van Arab Vision is nu beschikbaar. Als u graag de DVD
(of een usb stick, of alleen de link) wilt ontvangen, schrijf dan naar
contact@arabvision.nl.

Veel zegen gewenst,

Inge Verhoef-Postma
Arab Vision

P.S. Vergeet niet om regelmatig onze website te bezoeken om te lezen over nieuwe projecten en
over de Arabische wereld en we zijn natuurlijk ook op Facebook.

