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 Bid voor Tunesië – Licht voor Noord-Afrika 

 Getuigenissen uit Noord-Afrika – vertalers gezocht 

 Atheïsme en de Arabische wereld – ons antwoord 

 Vasten of niet – nieuws van ons follow-up team 

 

Beste vrienden 

Een Tunesisch strand verandert in enkele ogenblikken van een 

toeristische idylle in een bloedbad… gedurende de Ramadan, een tijd 

waarin gelovige moslims zich bezinnen op hun godvruchtige leven. 

ISIS roept moslims wereldwijd op tot dit soort acties. Vele ‘gewone’ 

moslimgelovigen herkennen hun geloof niet in dit extremisme en een 

groeiend aantal heeft veel vragen over hun religie.  

Bid voor Tunesië als een van de belangrijkste bronnen van hun inkomsten voor kortere of langere tijd 

dreigt op te drogen.  



Licht voor Noord-Afrika 

Juist in deze tijd bereidt Arab Vision een serie documentaires 

voor die in Tunesië gefilmd zullen worden, Licht voor Noord-

Afrika. Deze programma’s zullen het rijke christelijke verleden 

van Noord-Afrika laten zien en hoe deze regio een enorme 

zegen is geweest voor de ontwikkeling van het christelijke 

geloof. We hopen de serie dit jaar nog te kunnen filmen. Bidt u 

mee dat dat mogelijk zal zijn? Meer informatie over dit project 

is op Licht voor Noord-Afrika. 

 

Getuigenissen uit Noord-Afrika 

We hebben tientallen interviews met vooral Tunesiërs en Algerijnen die in de 

afgelopen jaren christen zijn geworden. Hiervan willen we uitnodigende 

getuigenisprogramma’s produceren. We doen hierbij daarom een oproep om 

vrijwilligers te vinden die het Arabisch van Noord-Afrika spreken en de 

interviews in het Engels of Nederlands voor ons kunnen vertalen. Als u dat kunt 

of iemand kent die dat zou kunnen (en willen) doen, neem dan s.v.p. contact 

met ons op.  

 

Atheïsme en de Arabische wereld ... 

Dat ziet er niet uit als een heel logische combinatie! Een groeiend aantal jonge mensen, echter, begint 

vragen te stellen over tradities en leerstellingen, en  - en dat is heel bijzonder – is ook openlijk de twijfels 

aan het bespreken. 

Arab Vision reageert op deze groeiende trend met twee nieuwe series programma’s. In de eerste serie 

komt de spotlight te staan op families die te maken hebben met twijfelende jongeren, met gezinsleden 

die zich openlijk atheïst noemen. Niemand is gewend aan open gesprekken over geloven of niet geloven 

en dat is het doel van de programma’s: het gesprek aangaan, ruimte geven voor vragen en twijfels. Geen 

pasklare antwoorden maar een samen zoeken naar de kern van geloof. 

In de tweede serie is de focus op het beantwoorden van vragen van christenen die twijfels hebben en 
moslims die op zoek zijn.  
 
We gaan 3-minuten programma’s produceren waarin op 
uitnodigende en uitdagende manier bijbelse waarheden 
worden besproken.  
 
Lees meer over uitdagende bijbelstudie & apologetiek op 
onze site. Om deze series te kunnen produceren hebben 
we nog €7500 per serie nodig. Kunt u ons misschien 
helpen? 

http://arabvision.org/nl/onze-projecten/het-evangelie-uitleggen/
http://arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/contact/
http://arabvision.org/nl/onze-projecten/versterk-de-kerk/
http://arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/doneer/


Follow-up team  

Eman is een jonge islamitische vrouw uit Algerije die een christelijke vriendin heeft met wie ze praat over 

het vasten. Eman voelde zich schuldig dat ze al twee jaar lang niet had gevast en ze nam met ons contact 

op om raad te krijgen.  

Ons follow-up team vertelde haar dat God liefhebben vooral te maken heeft met wat er in ons hart leeft, 
meer dan met vasten of zelfs naar de eredienst gaan. We gaan door met onze gesprekken met haar. U 
kunt meer verhalen lezen in onze nieuwsbrief van juni. 
Het follow-up werk is een essentieel onderdeel van ons werk en we willen u vragen om regelmatig voor 
ons team te bidden omdat er veel wijsheid nodig is. Als u financieel wilt helpen, dan is uw gift heel 
welkom! 
Wilt u met ons meebidden voor de Arabische wereld in deze tijd van onrust en geweld en dank u wel dat u 

ons werk mede mogelijk maakt zodat we het Evangelie van vrede aan miljoenen mensen in de Arabische 

wereld kunnen verkondigen. 

We wensen u Gods rijke zegen toe, 

http://arabvision.org/wp-content/uploads/2015/01/Dutch-NL-June-2015.pdf
http://arabvision.org/nl/doe-met-ons-mee/doneer/

