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20 jaar Arab Vision – we vieren Gods trouw 

“We ontdekten dat er een enorm gebrek was aan Arabische christelijke TV 
programma’s. Er waren nu mogelijkheden om uit te zenden, maar er waren geen echt 
Arabische programma’s. Toen zijn we begonnen met het produceren van die 
programma’s.“ 

“Wij waren de eerste organisatie die op grote schaal Arabische christelijke TV 
programma’s maakten in de talen van de bevolkingsgroepen in de Arabische wereld. De mensen 
reageerden heel enthousiast, in het bijzonder toen ze programma’s zagen in hun eigen taal. Velen lieten 
weten dat ze zich zelfs bij een kerk hadden aangesloten; de kerk, in Algerije bijvoorbeeld, begon te 
groeien.”  Aan het woord is Abu Banaat, oprichter van Arab Vision in 1997, in een interview op onze 
jubileum-dvd. Die dvd bevat, naast enkele interviews, een greep uit 20 jaar TV-programma’s, 
geproduceerd door Arab Vision; een eerbetoon aan Gods trouw in 20 jaar media-ministry in de Arabische 
wereld.  Binnenkort is de jubileum productie beschikbaar op dvd, usb, en via een link op onze website 
arabvision.org. 

 
We gaan ’20 jaar Arab Vision’ vieren, op zaterdag 8 april in de Brug in Amersfoort en u bent daarvoor 
van harte uitgenodigd! 

Sprekers/workshop leiders zijn o.a. Jos Strengholt, Gert-Jan Segers en onze producer uit het Midden-
Oosten.  Vanaf half twee ’s middags bent u welkom; het programma begint om 2 uur. Vanwege de 
catering willen we vragen of u zich even wilt opgeven via een mailtje naar contact@arabvision.nl of een 
telefoontje naar 06-28268748. 

Kerst 2016 – een wolk van getuigen 

De vorige keer schreven we over ons kerstprogramma Een wolk van getuigen. 15 afleveringen over 
mensen die ooggetuigen waren in de tijd toen Jezus werd geboren. Het is ondertussen op TV geweest, 
zowel ’s avonds als laat in de morgen. Op ons YouTube kanaal kunt u verschillende clips zien om een 
indruk te krijgen van dit programma. Hartelijk dank voor uw bijdragen in de vorm van gebed en giften 
voor deze serie! 

Kingdom person – gebed, relaties en invloed 

Onze serie TV programma’s over leven als een Koningskind heeft veel kijkers. De Facebookpagina van het 
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programma heeft meer dan 13.000 likes en er is veel interactie. Ons follow-up team krijgt allerlei 
vragen over het leven, gezinsleven, seksualiteit, relaties, etc. Ze hebben elke dag weer veel wijsheid 
nodig. Wilt u voor hen blijven bidden? De aflevering over het huwelijk uit de eerste serie kunt u hier 
bekijken. 

De tweede serie van Kingdom Person is inmiddels ook al uitgezonden door SAT-7, binnenkort gevolgd 
door uitzendingen via het kanaal van Miracle channel. Enkele thema’s zijn: hoe word ik een volwassen 
christen en ga ik meer op Christus lijken; hoe ga ik om met het lijden en hoe integreer ik geestelijke, 
psychologische en theologische aspecten in een christelijk leven. Bekijk de video’s op ons YouTube 
kanaal, over gebed (vooral over het Onze Vader), relaties en over hoe een Koningskind invloed heeft in 
de maatschappij - ondertiteld in Engels. 

Van onze kijkers – “wat is verlossing?” 

Ahmed, 30 jaar, woont in Algerije. Hij had gekeken naar enkele afleveringen van ons programma In 
liefde de waarheid zeggen, dat bestaat uit heel korte videos waarin een bijbels principe wordt 
uitgelegd. Ahmed nam contact op met ons follow up team en vroeg hen hoe God tegelijkertijd geest 
kon zijn en mens. We legden aan hem uit waarom het noodzakelijk was dat Christus mens werd. Daarna 
vroeg hij ons over de betekenis van verlossing. Toen we uitgepraat waren zei hij dat hij de bijbel zou 
gaan lezen. (Hier kunt u een aflevering van dit programma bekijken). 

Noura is een jong moslim meisje uit Egypte en nam contact met ons op via onze Avontuur in Egypte FB 
pagina na de aanval van 11 december op de Koptische kathedraal in Caïro waarbij 27 mensen 
omkwamen en 47 werden gewond. Ze stuurde ons een gedicht met de titel “Ik ben de martelaar”. We 
bedankten haar voor het mooie gedicht waarin haar liefde en respect voor christenen duidelijk werd. 
We praatten nog wat door over Gods liefde en ze genoot ervan om met ons te praten. 

Versterking van ons team – int. directeur en operations manager 

Na een aantal jaren de dubbelrol van Nederlands èn internationaal directeur voor Arab Vision te 
hebben vervuld, ben ik blij u te kunnen vertellen dat we een nieuwe internationaal directeur hebben 
gevonden die op 1 januari is begonnen. Tegelijkertijd is er een operations manager aangesteld, ter 
aanvulling van ons internationale team, die naast algemene managementverantwoordelijkheden, ook  
meer tijd kan gaan steken in de ontwikkeling van onze programma’s voor Noord-Afrika. Beide nieuwe 
collega’s hebben ruime ervaring in media. Wilt u bidden dat de nieuwe collega’s snel ingewerkt zullen 
raken in team en ministry? 

In Christus verbonden, 

 

Inge Verhoef-Postma 

 

P.S. We hebben een volledig programma van 33 afleveringen over Pasen en 
Pinksteren beschikbaar  op USB stick. Elke aflevering duurt ongeveer 9 min. U kunt 
aflevering 11, 20 en 26 bekijken om een idee te krijgen van de serie. De rest is niet 
ondertiteld. Als u ze wilt delen met uw Arabisch sprekende buren of collega, dan 
sturen we u graag de usb stick toe. Graag een mailtje naar contact@arabvision.nl   
Een kleine bijdrage in de onkosten stellen we wel op prijs. 
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