
Arab Vision nieuws update – april 2015 
 

 Hoop voor morgen – nu op TV en internet 

 Pasen  -  de Heer is waarlijk opgestaan! 
 Dank u wel! 

 Metterdaad – documentaire over verzoening 

 From Fear to Friend – 25 april, Amsterdam-West 
 
Beste vrienden,  

Hoop voor morgen  - nu op TV en internet 

Deze serie programma’s over (huiselijk) geweld tegen meisjes en 
vrouwen wordt nu uitgezonden op Miracle TV. 
(www.miraclechannel.com)  Doel van de programma’s is om het 
onderwerp van huiselijk geweld bespreekbaar te maken en om 
vrouwen uit te nodigen erover te praten. Dat kan anoniem.  

 

We hebben één aflevering van deze serie op ons YouTube kanaal 
gezet, met Engelse ondertiteling. Zie: Hope for Tomorrow 

 

In onze nieuwsbrief van Maart die u hier online kunt lezen, schreven we o.a. over een rapport over de 
situatie van vrouwen in de Arabische wereld en we publiceerden een interview met de schrijver van het 
script voor een serie over vrouwen in de bijbel.  Mocht u onze nieuwsbrief niet per post ontvangen, lees 
hem dan online of vraag hem alsnog aan. 

http://www.miraclechannel.com
https://www.youtube.com/watch?v=hYhIGIq96B4
http://arabvision.org/nl/nieuws-en-publicaties/publicaties-en-materialen/nieuwsbrief/


Pasen  

Ondertussen is de paas-DVD waar we de vorige keer over schreven al door 
verschillende organisaties en kerken besteld en uitgedeeld aan Arabisch 
sprekende christenen. De DVD is ondertiteld in het Nederlands maar is ook te 
verkrijgen met Engelse ondertiteling. Mocht u de DVD alsnog willen ontvangen 
(de boodschap van Pasen zit niet vast aan een bepaalde datum!) stuur dan svp 

een donatie voor ons werk – bijvoorbeeld via www.arabvision.org/nl . Wilt u ons 

ook even uw adres sturen en vermelden dat u de paasdvd wilt ontvangen.  
 
Dank! شكًرا 

Heel graag willen wij iedereen bedanken die ons in 2014 gesteund heeft met een 

gift. We hebben een DVD gemaakt met een impressie van onze programma’s in 

2014. Omdat we vaak op overschrijvingen geen adres zien of andere gegevens, kan 

het zomaar gebeuren dat we niet weten waar we de DVD heen moeten sturen. 

Heeft u  in 2014 een gift naar Arab Vision gestuurd en de DVD eind april nog niet 

ontvangen, aarzel dan niet om uw gegevens te mailen naar contact@arabvision.nl, 

zodat we hem alsnog kunnen sturen. Dat doen we graag. 

Metterdaad 

E.O. Metterdaad heeft Arab Vision geïnterviewd over een documentaire die we graag willen maken over 

verzoening; in samenwerking met de Musalaha organisatie in Jeruzalem die meer dan 20 jaar ervaring 

heeft in het bruggen bouwen tussen Palestijnse christenen en Messiaanse gelovigen in Israel. (Voor meer 

info zie: project verzoening) 

Metterdaad wil ons helpen om fondsen te werven voor dit belangrijke project zodat velen in de Arabische 

wereld gestimuleerd en bemoedigd zullen worden om te gaan nadenken over nieuwe wegen die tot 

verzoening zullen leiden. De interviews worden uitgezonden op 18 en 25 april om 21.00 uur op Radio 5. 

 

Loving & Serving Muslims Dag - 25 april – Amsterdam West 

De meerderheid van de moslims heeft nog nooit een volgeling van 

Jezus ontmoet die het evangelie deelde. Zullen zij er ooit één 

ontmoeten? Van een Javaanse zakenman tot de Marokkaanse 

moeder drie hoog achter in Amsterdam-West: Wie laat hen kennis 

maken met Jezus? Deelnemers aan deze dag worden uitgedaagd om 

daar zelf een antwoord op te geven. 

Loving & Serving Muslims, een overkoepelend orgaan van 18 

christelijke organisaties in Nederland, waaronder Arab Vision, 

organiseert deze dag die christenen uitdaagt en toerust om in Jezus’ 

naam uit te reiken naar moslims verweg en dichtbij.  

Een dag waarbij christenen uit de wereld van de islam een 

belangrijke rol spelen. Een dag om concrete ervaringen van anderen 

te horen en zelf ook ervaringen op te doen, d.m.v. workshops, 

http://www.arabvision.org/nl
http://arabvision.org/nl/onze-projecten/een-rechtvaardige-samenleving/


outreach en de uitwisseling van ervaringen.  Vooraf aanmelden is noodzakelijk via: 

www.lovingandservingmuslims.nl  

 
Hartelijk dank dat u naast ons staat in dit werk.  

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


