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 Nieuw! Website en YouTube kanaal 

 Dringend verzoek: Kerstprogramma  
 

Beste vrienden, 

Wist u eigenlijk wel dat Twitter de bron is van al het kwaad? Volgens Sheikh Abdul Aziz al-Sheikh, één 

van de belangrijke Moslim predikers in Saudi Arabië, is Twitter niets anders dan “een bron van 

leugens en kwaad”. Natuurlijk volgde er een levendig debat op Twitter dat bijzonder populair is bij 

zowel mannen als vrouwen in Saudi. Sommigen waren het met de mufti eens, anderen waren fel 

tegen zijn uitlatingen.  

Op onze vernieuwde website zullen we interessante linkjes plaatsen naar artikelen, zoals 

bovengenoemd, die wat laten zien van de achtergrond van de verschillende bevolkingsgroepen van 

de Arabische wereld en die betrekking hebben op ons werk. Arab Vision maakt  intensief gebruik van 

de social media in het nazorgwerk en we zijn er uiteraard nog niet zo van overtuigd dat Twitter echt 

de bron is van alle kwaad. De Schriften hebben wel iets anders te melden als het gaat over de bron 

en wortel van alle kwaad.  

Al met al is dit dus een uitnodiging om de vernieuwde Engelstalige website te bezoeken: 

www.arabvision.org (De Nederlandse versie is nog niet klaar, maar komt zo gauw mogelijk! U kunt 

die dan vinden door de Nederlandse vlag aan te klikken op de Engelse site. www.arabvision.nl gaat 

dan verdwijnen.) U vindt op de site ook een link naar ons nieuwe YouTube kanaal waar we 

regelmatig nieuwe videoclipjes plaatsen zodat u een idee krijgt van de programma’s die we 

produceren. Deze clips zijn meestal voorzien van Engelse ondertiteling, heel af en toe zelfs met 

Nederlandse ondertitels. Laat het ons weten als linkjes en navigatie nog niet goed functioneren of als 

u ideeën hebt om de site te verbeteren. U kunt het formulier op de site gebruiken of een mailtje 

sturen naar contact@arabvision.nl 

Kerstprogramma - nog €4000 nodig! 

De Arabische wereld wordt momenteel door elkaar 
geschud. Christenen, moslims en mensen die 
“anders” zijn worden wreed vermoord. We zien 
honderdduizenden christenen op de vlucht, vooral 
uit Syrië en Irak.  
 
We zijn dankbaar dat er organisaties zijn die 
noodhulp verlenen. Arab Vision wil hoop en troost 
bieden door de boodschap van hoop en vrede te 

brengen, een boodschap die net zo oud is als sommige kerken in de regio die nu zo in opschudding is. 
De kerstboodschap houdt in dat er alleen vrede en hoop te vinden is in Jezus Christus, de Vredevorst!  
 
Arab Vision gaat een kerstprogramma produceren van één uur, samen met SAT-7, één van onze 
partners in TV uitzendingen. We gaan dat op een heel oorspronkelijke Midden-Oosterse manier 
doen, met oosterse liederen en muziekinstrumenten. De liederen zijn afkomstig uit verschillende 
denominaties en Arabische landen.  
 

http://www.arabvision.org/
http://www.arabvision.nl/
mailto:contact@arabvision.nl


De boodschap van het heil van Christus wordt gebracht door vertegenwoordigers van verschillende 
kerken en nationaliteiten, met grote nadruk op de troost en het licht dat Christus brengt in een 
wereld van wanhoop en duisternis.  
 
Er wordt een programma gemaakt van één uur; daarvan worden ook korte clips van enkele minuten 
gemonteerd die afzonderlijk op satelliet TV en internet worden uitgezonden.  
 
Naast de bijdrage die we van SAT-7 krijgen en wat we uit eigen middelen hebben, is er nu nog 
dringend een bedrag van €4000 nodig om de lange versie te kunnen produceren, plus de korte clips 
en te kunnen zorgen voor nazorg via Facebook en mobiel. 

 
Wilt u ons alstublieft helpen om dit TV programma van 
troost, hoop en vrede te produceren?  
Geef het als kerstcadeau aan uw broeders en zusters in 
een Arabische wereld waar velen zich niet meer veilig 
voelen. Doe het nu! Alle Nederlandse bankgegevens 
vindt u op onze website (www.arabvision.nl) en u kunt 
ook online doneren via het iDEAL systeem. 
 
Nog even dit: Vorig jaar produceerde Arab Vision ook 
een kerstprogramma van één uur, dat werd 15 keer 
uitgezonden tijdens het Westerse en Oosterse 

kerstfeest. Een korte videoclip van het programma van vorig jaar staat hier: Christmas 2013 
 
 

Namens het hele team van Arab Vision wens ik u Gods zegen! 
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