
De eerste aflevering van onze Tunesische TV serie werd een jaar gele-

den via de satelliet uitgezonden.  Het was de eerste keer dat Tunesi-

sche christenen die nog in hun eigen land wonen, de moed hadden 

om voor een TV camera te getuigen van hun geloof in Jezus Christus.

Er is veel reden voor vreugde en dankbaarheid aan de Here God op 

deze eerste verjaardag.  Niet alleen zijn de producties en uitzendin-

gen het afgelopen jaar doorgegaan – onlangs konden we weer 30 

programma’s maken – maar we ontvangen ook heel bemoedigende 

reacties van kijkers en verslagen van de nazorgteams, waaruit blijkt 

dat veel Tunesiërs bemoedigd en aangeraakt zijn door deze program-

ma’s.  

“Verscheidene Tunesiërs hebben duidelijk laten weten dat ze Jezus 

willen volgen en anderen vertelden dat ze in het geheim al in Hem 

geloofden”, zegt onze afdelingsdirecteur voor Noord-Afrika.  

“Door ons programma realiseerden ze zich dat er meer Tunesische 

christenen waren en nu heeft een aantal van hen zich aangesloten bij 

kerkgemeenschappen.”

“Ik dacht dat ik de enige was!”

Kijker start Kerk?
 
Deel uitmaken van een christelijke gemeenschap 

is niet eenvoudig voor onze moslimkijkers die 

tot geloof in Jezus Christus komen.  Vaak zijn 

er geen kerken in de omgeving en als die er 

zijn,  is het moeilijk en soms gevaarlijk om die te 

bezoeken.  Sommige kijkers leggen zich daar niet 

bij neer.  Ze starten hun eigen bijeenkomsten en 

vormen zo nieuwe gemeentes.

 
Ashraf woont niet ver van de hoofdstad van 
Tunesië.  Hij kijkt naar alle programma’s die 
door het christelijke satellietkanaal worden 
uitgezonden. Hij probeert zoveel mogelijk ervan 
te onthouden en gaat er dan opuit om het 
goede nieuws dat hij via onze programma’s 
heeft gevonden, te delen. Hij nam contact met 
ons op via het telefoonnummer dat te zien is in 
het programma. Hij vertelde dat het zijn wens is 
om een gemeente te starten en samen te komen 
met andere gelovigen. Wat een moed en wat 
een bemoediging voor ons!

“Ik ben sexueel misbruikt door mijn ouders. Wat moet ik doen?”

Ongeveer 8 miljoen mensen in Marokko hebben Tachelhit als moedertaal. 
De meesten van hen hebben gedwongen Arabisch geleerd en de islam als 
hun religie aangenomen. Tot nu toe waren de enige christelijke programma’s 
in die taal radioprogramma’s van Trans World Radio die sinds 1974 worden 
uitgezonden. Arab Vision wil naast radioprogramma’s graag TV programma’s 
maken voor de Tachelhit berbers. 

In buurland Algerije hebben de laatste tijd duizenden Kabyle berbers de islam de 

rug toegekeerd en zijn ze christen geworden. In onze vorige nieuwsbrief deden we 

verslag van de productie van een speciale TV serie om de leiders van de snelgroei-

ende Kabyle kerken te trainen. Sommigen zeggen dat de belangstelling voor het 

christelijk geloof van de Kabyle berbers direct verband houdt met het onderdruk-

kende beleid van de Algerijnse regering ten opzichte van de Kabyle taal en cultuur. 

Veel Kabylie verzetten zich niet alleen het feit dat de Arabisch taal begunstigd 

wordt, maar ook tegen de godsdienst die sterk verbonden is met die Arabische taal, 

de islam. 

De Marokkaanse overheid volgt een wijzer beleid in hoe zij de Tachelhit berbers 

behandelt, die daardoor ook niet zo negatief tegenover de Arabische taal en religie 

staan als de Kabylie. Toch geloven wij dat wanneer wij het Evangelie met hen delen 

in hun eigen moedertaal, ze mogelijk net zo positief zullen reageren als de Kabylie 

in Algerije.

Christelijke TV in Tachelhit
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Kerkgroei in Tunesië na 1 jaar christelijke TV

Een Arabische vrouw deelt haar pijn met het nazorgteam na een vrouwenprogramma



 

GOD: 3 OF 1? 

Dertien programma’s waarin enkele  belangrijke 
kwesties voor christenen in de Arabische wereld aan 
bod komen.  De programma’s worden gepresenteerd 
door een leraar apologetiek  die al 20 jaar lesgeeft 
aan aan protestantse seminarie in de Arabische 
wereld.  Onderwerpen zoals Drie-eenheid, Jezus als 
Zoon van God en de betrouwbaarheid van de bijbel, 
worden behandeld. 
 
BIJBELSCHOOL OP TV

Onlangs hebben we 30 afleveringen van deze
theologische educatieve serie opgenomen.  Een 
evaluatiegroep geeft ons feed-back voor de komende 
30 afleveringen.  In die groep zitten Arabische
christenen van verschillende kerkelijke achtergrond 
en voormalige moslims. Deze zomer gaan we weer 
opnames maken.

 

 
LEVENSVERANDERENDE VROUWENPROGRAMMA’S 

In onze vorige nieuwsbrief schreven we ook al over 
deze vrouwenprogramma’s.  We hopen 80 nieuwe 
afleveringen te maken en daarvoor hebben we
vorige keer een spaarproject geïntroduceerd.  Tot nu 
toe hebben we enkele duizenden Euros, maar we 
hebben in totaal 80.000 Euro nodig.  Uw bijdrage is 
zeer welkom! 

Nu in Productie…

“Ik kijk geregeld naar uw programma’s en ik vind ze erg 
goed. Ik wil graag contact met u hebben.”  Kijker uit Jemen 

 
“Mijn dochter lijdt onder problemen 
met haar man.  We hebben uw advies 
nodig.  Ik  wil graag dat ze u belt,  zo-
dat u haar kunt adviseren wat ze moet 
doen.” Een Egyptische vader 

“Uw programma’s hebben me enorm geholpen in mijn 
persoonlijk leven; ik wil u bedanken.”  Kijker uit Irak

“Dank u wel voor uw programma’s. Ze 
gaan over een belangrijk aspect van 
mijn leven waardoor ik veel verdriet 
heb.  Maar dankzij God ben ik nu totaal 
veranderd.” Kijker uit Tunesië

Onze kijkers schrijven Gemeenschap 
rond Jezus
In de Arabische wereld kijken mensen vaak 

met afschuw naar het individualisme en het 

gebrek aan gemeenschapsgevoel in landen als 

Nederland.  En in Nederland vinden we het 

moeilijk om te bevatten dat mensen het enor-

me wetticisme van de moslim wereld  kunnen 

waarderen.  Het lijkt wel of een overdosis aan 

wetjes en regels de voorwaarde is om een 

sterk gevoel van gemeenschap te scheppen, 

maar dan wel ten koste van de individualiteit.  

Je kunt hier wel spreken van een ‘botsing van 

beschavingen’.

Als christenen verkondigen we een evangelie 

waarin individuele vrijheid en gemeenschap 

met elkaar goed samengaan, zonder individu-

alisme of wetticisme.  Dat is mogelijk omdat 

ons evangelie mensen aan Jezus Christus 

verbindt.  

Omdat we op Hem zijn gericht als het hart 

van onze gemeenschap, worden we als Zijn 

volgelingen vanzelf ook dichter naar elkaar 

getrokken. Deze gemeenschap wordt niet 

door wetten bijeengehouden, maar door Jezus 

Christus, waardoor onze individualiteit wordt 

gewaarborgd.  Deze gemeenschap rond Jezus 

noemen we de Kerk.  

In onze programma’s verkondigen we Jezus als 

Redder voor alle individuen die hun vertrou-

wen in Hem stellen, maar de gemeenschap 

die we rond Hem vormen is ook een belangrijk 

voorbeeld voor de samenleving als geheel.  

Een geweldige samenleving is niet een los 

samenraapsel van individuen en ook niet een 

gemeenschap die door strikte regels elk detail 

van het leven beheerst.  Onze samenlevingen 

hebben richtpunten nodig, het liefst Jezus 

Christus zelf en ook de waarden en normen 

die Hij verkondigde en voorleefde en die wij 

willen volgen.

Onze Arabische TV programma’s worden elk 

uur van de dag uitgezonden in de Arabische 

wereld; in deze programma’s presenteren 

we Jezus Christus als de persoonlijk Redder.  

We spreken ook over de Kerk, waar mensen 

Christus leren kennen.  En we presenteren een 

betere, meer op Christus gerichte samen-

leving.  Geen wonder dat zoveel van onze 

kijkers contact met ons opnemen om Hem 

beter te leren kennen! 

Inge Verhoef-Postma

Directeur Arab Vision Nederland



Kerk, islam en zending 

www.stfrancismagazine.info

Hoe kunt u helpen?  
Arab Vision bereikt kijkers in de hele Arabische wereld met het 

evangelie. U kunt deel uitmaken van dit werk, sterker, we hebben 

u dringend nodig. Wilt u, met uw gezin, (gebeds)kring of met uw 

kerk overwegen om één van onze projecten te adopteren? Som-

mige van deze projecten kunnen nog niet worden uitgevoerd, 

totdat God de mensen geeft die ervoor willen bidden en geven.  

Wilt u een moment nemen om God te vragen wat u kunt doen?

Levensveranderende vrouwenprogramma’s  
80 afleveringen van een grote serie voor Arabische vrouwen.  Elke

maand reageren er ongeveer 2000. Velen van hen vinden daar-

door nieuwe hoop en verlossing.  Elke aflevering kost ongeveer

1000 Euro.

Arabische TV-Producers  
Het is prioriteit voor Arab Vision om met lokale Arabische gelovi-

gen te werken.  Sommigen van hen zijn nieuwe gelovigen uit een 

islamitische achtergrond. Wilt u overwegen ons te helpen met 

het salaris van één van hen, bijvoorbeeld door een maandelijkse 

bijdrage van 100 Euro?

 

TV Apparatuur 
We hebben altijd behoefte aan nieuwe apparatuur en onderdelen 

vanwege de vele programma’s die we maken.  We hebben mo-

menteel een lijst met 23 items die dringend nodig zijn.  Sommige 

daarvan kosten een paar honderd Euro, andere een paar duizend. 

Schrijf ons voor meer details of kijk op www.arabvision.nl onder 

de knop ‘Lopende Projecten’’ in de linkerkolom.

Tunesische Programma’s  

Deel 4 van deze unieke TV programma’s met Tunesische gelovi-

gen wordt eind 2008 geproduceerd, als we er de financiële mid-

delen voor hebben. Elk programma kost ongeveer 750 Euro.  

Kijk op www.arabvision.nl voor meer projecten, of neem contact 

met ons op als u meer wilt weten over ons werk.  Dank u voor 

uw belangstelling en hulp, omwille van het evangelie in de Arabi-

sche wereld.   

Wat zegt de Koran over jihad? 

Hoe is de Koran nu echt historisch ontstaan?

Wat voor taal is het Arabisch?  

Zending kan niet zonder sacramenten en geloofsbelijdenissen

Dialoog met moslims is noodzakelijk

Het teken van Jona als uitdaging aan de Arabische kerk

Christelijke theologische bibliotheken in de Arabische wereld

Dit zijn titels van artikelen die u kunt lezen in de laatste editie van het St. 

Francis Magazine, een gezamenlijke publicatie van Arab Vision en Inter-

serve.  Als organisaties zijn we beide toegewijd aan het getuigenis van Jezus 

Christus in de Arabische wereld. 

Het doel van dit e-tijdschrift is de versterking van het christelijke getuigenis 

daar. Daarbij helpt dit tijdschrift door artikelen, studies en door toepasbare 

training aan te bieden op het gebied van het christelijke apostolaat in de  

Arabische wereld. 

Bezoek www.stfrancismagazine.info om meer te lezen.
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Christelijke TV in Tachelhit 
Het aantal Tachelhit gelovigen is nauwelijks 

meer dan een paar honderd – een minuscule 

minderheid onder de moslimbevolking van 

Marokko. Des te groter is de indruk die een 

programma achterlaat waarin één van die 

gelovigen de moed heeft als christen zijn 

gezicht te laten zien op TV.  We hebben in 

Tunesië gezien hoe groot de invloed kan zijn 

als plaatselijke gelovigen op TV komen.

We zijn nu bezig met een teststadium van 

de Tachelhit serie.  Een lokale gelovige is 

bezig materiaal voor de uitzendingen klaar 

te maken. De nadruk zal liggen op het leven 

vanuit de Bergrede en de vergeving die Jezus 

Christus aanbiedt, wordt duidelijk gepresen-

teerd.  De programma’s zullen ook moderne 

inheemse muziek bevatten en filmbeelden 

uit zuidelijk Marokko.

Colofon

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld

WIE TELT MEE?
De Tachelhit TV programma’s die we 

momenteel voorbereiden, worden de 

eerste christelijke TV programma’s in 

deze berbertaal. Hier zijn wat feiten over 

de taal, het volk en de TV productie, 

gereduceerd tot getallen.

Tachelhit Project 

1 
Tachelhit christen is bereid om op TV over 

zijn geloof te spreken.

3 
jaar lang hebben we gezocht naar deze 

persoon.     

33  
phonemische consonanten zitten er in het 

Tachelhit alfabet.

27.000
Euro hebben we nodig om de eerste 50 

programma’s te maken.

8.000.000
Tachelhit berbers wonen in Marokko en 

Europa.

www.arabvision.nl

Dagelijks gebedsonderwerpen
Reacties van kijkers

Nieuwe programma’s
Projecten waar we aan werken
Stukjes uit onze programma’s

Gratis downloaden
Opinie en artikelen
Banen aangeboden

Online doneren
Gratis nieuwsbrief

Onze visiedocumenten

Kom regelmatig bij onze website langs.  
Daar vindt u onderstaande zaken en meer.

Hebt u vrienden met belangstelling voor 
zending? Wijs ze dan op onze website, 
en abonneer ze op deze nieuwsbrief.  We 
willen u en uw vrienden ook graag onze 
informatie DVD sturen.

Het Tachelhit TV Project 
Een serie van 50 TV programma’s van 

elk 15 minuten die het evangelie van 

Jezus Christus uitleggen aan moslims in 

Marokko die het Tachelhit als moedertaal 

hebben. Dit is onderdeel van een 

driejaren plan, met een productiebudget 

van Euro 27.000.  De Gereformeerde 

Zendingsbond (GZB) betaalt daarvan de 

helft.  We zoeken nog steun voor de rest. 

Media for Change verschijnt viermaal per jaar. 
Arab Vision is een ANBI  erkende organisatie.

Adresgegevens
Stichting Arab Vision   
Postbus 70057    
9704 AB Groningen 
050-8110031
contact@arabvision.nl
www.arabvision.nl 
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