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 Een juweel van een boekje – Van theologie en toverbal... 

 Kom ook naar het seminar op 31 oktober!  – boeiende middag met Jos Strengholt, Kader en 

Haithm over de situatie in de Arabische wereld. 

 Vrede en oorlog beginnen thuis – Duizenden reageren op ons programma Hoop voor 

Morgen  

Beste vrienden, 

Onlangs hebben we een nieuw boekje uitgegeven en een van de eerste lezers  

reageerde direct enthousiast: “Een juweel van een boekje en een heel prikkelende 

eye-opener. Korte, maar stimulerende bijdragen uit een brede achtergrond, met 

diepgang en eigentijds vormgegeven. Ik wil er graag een aantal doorgeven in mijn 

vrienden- en kennissenkring.” 

Het ruim 100 pagina’s tellend boekje Van theologie en toverbal... Gedachten over 

de Arabische wereld is geschreven door Jos Strengholt. Hij gaat o.a. in op 

cultuurverschillen tussen de Arabische en Westerse wereld, de situatie van de 

Koptische Kerk, de ontwikkeling van de vroege kerk in Noord-Afrika,  het doolhof van de 

verschillende denominaties van oude kerken in het Midden-Oosten, de omgang met moslims, het 

werk van Arab Vision, etc. Het boekje kan besteld worden door €10 over te maken naar NL52 INGB 

0005037361 van Stichting Arab Vision met vermelding van ‘toverbal’ en adresgegevens, of schrijf 

naar contact@arabvision.nl. 

 

Kom ook naar het seminar op 31 oktober! 

Op woensdagmiddag 31 oktober organiseert Arab Vision in Amersfoort een seminar over de 

invloed van de media in de Arabische wereld en de ontwikkeling en groei van de kerk in die regio.  

Jos Strengholt zal ingaan op de inhoud van het boekje Van theologie en toverbal...  en inzoomen op 

de situatie van de Koptische Kerk in Egypte. “Op lange termijn is de aanwezigheid van christenen in 

Egypte lang niet zeker, hoe gestaald ze ook zijn,” schrijft Strengholt in het hoofdstuk De kopten – 

mensen van staal.  
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Met Kader Belaidi, werkzaam voor TV uitzender CNA (Channel North Africa), gaan we in gesprek over 

de groei en vervolging van de kerk in Algerije. Onlangs vertelde hij ons dat ‘televisie voorlopig nog 

steeds een heel belangrijk medium is voor Noord-Afrika. Er wordt nog steeds op grote schaal TV 

gekeken. In veel huizen staat de hele dag de TV aan. Ik spreek veel mensen in Algerije die tot geloof 

zijn gekomen en 80-95% van hen is via het kijken naar christelijke TV programma’s met het evangelie 

in aanraking gekomen.’ 

Haithm uit Jemen, zal ingaan op de situatie in dat land, op de groei van de kerk in en de problematiek 

van de oorlog in dat land, met alle desastreuze gevolgen.  

Toegang tot het seminar is gratis. Inloop vanaf 14:00. Start van het programma is 14:30. Opgave via 

contact@arabvision.nl of 06-28268748, dan sturen we u informatie over de locatie.  

 

Vrede en oorlog beginnen thuis... 

Moeder Theresa zei eens: “Vrede en oorlog beginnen thuis. Als we echt vrede willen in de wereld, 

laten we dan beginnen met elkaar lief te hebben in onze eigen gezinnen.” 

Toen we het tweede seizoen van Hoop voor morgen produceerden 

hadden we geen idee dat er zo massaal op gereageerd zou worden. De 

verhalen van o.a. Manal die als 6-jarig kind seksueel werd misbruikt 

door haar neef, Najla die wreed wordt geslagen en lichamelijk 

gebrandmerkt door haar moeder, Sahar die als jong tienermeisje 

wordt verkocht en uitgehuwelijkt aan een rijke man die haar na een 

paar maanden van seksueel plezier weer terugstuurt naar haar ouders en Samira die getrouwd is met 

iemand die een incestueuze verhouding heeft met zijn eigen moeder, maken ongelooflijk veel los bij 

de kijkers. Ons follow-up team wordt overspoeld met vragen over vergelijkbare situaties. Mensen zijn 

dankbaar dat ze eindelijk eens hun verhaal kunnen delen.  

De Engelse ondertiteling van dit tweede seizoen is bijna klaar. Als u belangstelling hebt om het 

programma te ontvangen op USB, laat het ons dan weten. Door deze gevoelige materie 

bespreekbaar te maken, wordt er vaak een deur geopend om weer vrede te vinden, ook al is de weg 

erheen soms lang en moeizaam. 

Lees meer over dit project en nog veel andere programma’s waar we mee bezig zijn in onze 

september nieuwsbrief. Als hem niet per post hebt ontvangen, kunt u hem hier lezen.  

Dank voor uw steun en uw belangstelling voor de Arabische wereld en ons 

werk!  We hopen u te ontmoeten op 31 oktober in Amersfoort, 

Inge Verhoef-Postma, directeur Arab Vision Nederland 
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