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 Tieners op avontuur in Egypte! 

 Hoop voor morgen – binnenkort op TV en internet 

 Tussen Kerst en Pasen  -  het evangelie krachtig verkondigen 
 
 

Beste vrienden,  

Twee groepen tieners zijn op dit moment met hun leiders en ons productieteam op avontuur in Egypte. 
Tot hun verrassing vinden ze op hun reis naar Fayoum, de piramiden en  Aswan in het zuiden van het land, 
belangrijke tekenen van het bijbelse en christelijke erfgoed van Egypte. Tegelijkertijd zijn de twee teams in 
een wedstrijd betrokken om d.m.v. spel en 
quiz aanwijzingen te vinden om de puzzel 
uiteindelijk te kunnen oplossen. Wie gaat er 
winnen...?  

Bidt alstublieft voor veiligheid tijdens de reis 
en ook voor deze jonge mensen dat ze in 
staat zullen zijn om over hun christelijke 
identiteit te praten die zo diep geworteld is 
in hun eigen land, en om een manier te 
vinden om hun christelijke identiteit vandaag 
vorm te geven.  



Hoop voor morgen  - binnenkort op TV en internet 

Deze serie programma’s over (huiselijk) geweld tegen meisjes en vrouwen is hartverscheurend. 

Toen we op zoek waren naar vrouwen die bereid waren om hun verhaal over misbruik en 
vernedering te vertellen, ontdekten we dat de meerderheid van de vrouwen over het algemeen 
ook seksueel misbruikt worden. In een cultuur van eer en schaamte is het ongelooflijk moeilijk 
om hierover te praten en we willen daarom ook de vrouwen die dat wel deden bijzonder respect 
bewijzen. Het mag duidelijk zijn dat we hun gezichten niet kunnen tonen, noch hun namen 
kunnen noemen, maar ons doel is om de talrijke vrouwen die lijden onder geweld en misbruik, 
uit te nodigen om erover te gaan praten. Dat kan anoniem. We kunnen ook geen pasklare 

antwoorden geven in deze programma’s maar we adviseren vrouwen om hulp te gaan zoeken. 

Raadgevers en nazorgteams staan ook klaar om een luisterend oor te bieden.  

Bidt alstublieft voor vrouwen als ze deze programma’s bekijken op TV of op YouTube. Bid dat veel 

vrouwen die in nood zijn deze programma’s zullen ontdekken en in contact zullen komen met 

onze nazorgteams. Zodra we de uitzendtijden weten, zullen we ze op onze website 
www.arabvision.org publiceren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussen Kerst en Pasen – het evangelie krachtig verkondigen 

We hebben weer een prachtig programma gemaakt over de indrukwekkende boodschap van Kerst. Dit 

jaar hebben we oriëntaalse muziek en instrumenten gebruikt om de sfeer van het Midden-Oosten te 

creëeren. Om een indruk te krijgen van het programma kunt u een korte clip bekijken op ons YouTube 

kanaal. 
 

http://www.arabvision.org
https://www.youtube.com/watch?v=vX-i-LUhpmY


Heel veel dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan de productie van dit 
programma. Er kwamen donaties uit 
Nederland, Engeland en Amerika.  

Het kerstprogramma werd door SAT7 
verschillende keren uitgezonden en ze 
besloten ook om het programma van vorig 
jaar weer uit te zenden.  

Ondertussen zijn we onderweg naar Pasen. 
Op Woensdag 18 februari begint de 40-
dagen- tijd; voor veel christenen in de hele wereld een tijd van vasten. Het is misschien ook wel een tijd 
van rouw voor veel christenen die ooit in het Midden-Oosten woonden maar moesten vluchten. Door de 

jaren heen is dit massa’s mensen overkomen, Syriërs, Iraki’s, Palestijnen, Egyptenaren.... Voor zoveel 

ontheemden willen we een speciale Paas DVD maken met afleveringen van onze Paasprogramma’s van 

vorige jaren. We ondertitelen de DVD in het Engels en Nederlands en willen hem beschikbaar stellen aan u 

– om door te geven als cadeau voor uw Arabisch sprekende buren, vrienden; vluchtelingen in ons land. 

Deze DVD brengt de Paasboodschap door vertegenwoordigers van verschillende denominaties, omlijst 
door allerlei soorten muziek en zang. We hopen dat veel mensen, kerken en organisaties de DVD zullen 
bestellen om de Arabische vluchtelingen te zegenen en te troosten; zij die van huis en haard verdreven 
hier het Paasfeest vieren.  
We zouden het heel erg op prijs stellen als we uw bijdrage zouden mogen ontvangen voor dit project. We 

hebben €2700 nodig voor de ondertiteling en de montage van deze speciale DVD. Zou u hier aan kunnen 

bijdragen?  

 
Ik wil deze brief besluiten met een bemoedigende reactie die we kregen van één van onze kijkers in 
Egypte: “Ik bel u omdat ik net uw programma heb bekeken. Ik ben Moslim. Ik wil u even zeggen dat ik uw 
programma erg mooi vind. Het brengt hoop en troost.” 

Hartelijk dank dat u naast ons staat in dit werk.  

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


