
 

Als we naar de wereld om ons heen 
kijken, vragen we ons misschien af, ’is er 
nog hoop?’ 

Bij Arab Vision krijgen we vaak dat gevoel 
als we om ons heen kijken in de Arabische 
wereld. Deze week konden we lezen 
over de twee miljoen Syrische kinderen 
die zo getraumatiseerd zijn dat ze 
psychologische hulp nodig hebben..

We krijgen dat gevoel als we denken aan 
de meisjes die besneden worden op acht- 
of tienjarige leeftijd; een wrede gewoonte 
en nog steeds het lot van meer dan 90% 
van alle meisjes in landen als Egypte en 
Somalië.

Daarnaast heeft Somalië het 
twijfelachtige voorrecht op nummer 
twee te staan op de wereldranglijst van 
christenvervolging.

We krijgen een hopeloos gevoel als we 
het vechten en moorden zien in Syrië 
en Libië. Kerken die aangevallen en 
vernietigd worden in Irak en Egypte...

Rond Pasen dit jaar produceert Arab 
Vision tien TV programma’s over Jezus’ 
laatste dagen op aarde. Die dagen 
leidden Hem uiteindelijk naar het kruis. 
Waar hij die simpele woorden sprak, ‘het 
is volbracht’. Enkele woorden, die alles 
betekenen: nieuw leven, hoop....

Ja, er is hoop voor de (Arabische) wereld! 
Blijft u bidden dat wij hoop mogen 
brengen door onze TV programma’s? De 
hoop die onze Here Jezus Christus is, de 
bron van levend water, van leven...

Bid voor ons en help ons in onze missie 
de Arabische wereld te bereiken door te 
geven.

Het is volbracht. De Heer is opgestaan. Hij 
is waarlijk opgestaan!

Inge Verhoef-Postma

directeur Arab Vision

Het is volbracht Joh. 19:30

Nummer 27, maart 2014

Simon, draag Mijn kruis...
En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, 
de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg – Marcus 15:21 (HSV).
Cyrene, waar Simon vandaan kwam, was een Griekse stad in noord oost Libië, het 
hedendaagse Shahhat. We weten niet precies hoe het met Simon en zijn zonen verder ging na 
de gebeurtenissen in Jeruzalem, 
maar één ding is zeker: het 
christendom is diepgeworteld 
in Noord-Afrika en speelde een 
belangrijke rol in de ontwikkeling 
van het christelijk geloof zoals 
we dat vandaag belijden. De 
geschiedenis van de vroege 
kerk in Noord-Afrika was er één 
van lijden, het kruis dragen en 
martelaarschap.

De prijs voor het delen van de 
boodschap van Christus en 
daarnaar te leven, wordt vandaag 
de dag nog steeds betaald, zowel in Noord-Afrika als in de rest van de Arabische Wereld. Bijna 
alle landen in de Arabische Wereld staan hoog op de jaarlijkse ranglijst christenvervolging 
van Open Doors.

Op 24 februari 2014 werden er zeven Egyptische christenen vermoord dichtbij de stad 
Benghazi, ongeveer 200 km ten westen van het oude Cyrene. Ze waren tussen de 17 en 25 jaar 
oud. Sinds de revolutie in Libië hebben er verschillende aanvallen op kerken plaatsgevonden; 
christenen zijn gearresteerd en gemarteld na beschuldigd te zijn van proselitisme. De recente 
moorden hebben grote angst veroorzaakt onder de christenen in Libië.

We ontvingen een urgent verzoek van de gelovigen in het land die ons vragen om naast hen 
te gaan staan in gebed. “Bid dat de stemmen van angst, geweld en intimidatie van binnen en 
buiten het land tot zwijgen worden gebracht.”

Arab Vision produceert een serie programma’s over de christelijke wortels van Libië, Tunesië 
en Algerije. We willen door deze programma’s het getuigenis vanuit de bijbel (evangelie van 
Marcus) en vanuit de vroege kerkgeschiedenis laten zien en laten klinken. Wilt u bidden voor 
het proces van script schrijven en voor fondsen om deze productie te kunnen realiseren? Zie 
pagina 3 voor meer informatie om bij te dragen aan dit programma.

Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de kerk in Noord-Afrika , raden wij het boek 
van Robin Daniel aan, This Holy Seed: Faith, Hope and Love in the Early Churches of North 
Africa of bezoek de website van Early African Christianity.

M E D I A  F O R  C H A N G E

Een Godsgeschenk:
“Jullie zijn voor mij een Godsgeschenk. Door jullie ben ik me nu 
bewust van het lijden van mijn christelijke voorvaders tijdens 
de eerste eeuwen in Noord-Afrika. Dit geeft me meer moed en 
vertrouwen in Christus om wat me ook maar te wachten staat in dit 
land te doorstaan.”                      Jonge man uit Marokko



Media for Change:  
Nee tegen meisjesbesnijdenis!
Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) wordt in 29 landen 
toegepast, voornamelijk in Afrika. Wereldwijd zijn er ongeveer 150 miljoen vrouwen en 
meisjes besneden. Naar schatting worden elk jaar drie miljoen meisjes besneden. 

In de laatste twintig jaar is in veel landen wetgeving ingevoerd om VGV te verbieden, 
maar om de situatie werkelijk te veranderen moet de gewone man/vrouw ervan 

overtuigd raken dat deze gruwelijke 
praktijk moet stoppen. 

Alhoewel VGV in Egypte bij de wet 
verboden is, vindt het nog steeds op 
grote schaal plaats. Ongeveer 90% van 
de meisjes wordt besneden voor zij 12 
jaar oud zijn. 

We hopen dat de autoriteiten een 
duidelijk NEE laten horen tegen de 
besnijdenis van meisjes. Om die stem te 
ondersteunen en versterken, produceert 
Arab Vision een nieuwe documentaire 
over meisjesbesnijdenis om haar negatieve en gevaarlijke effecten aan het licht te brengen.

We zijn dankbaar voor de bijdrage van de Evangelische Omroep (EVA) om deze productie 
mogelijk te maken. 

Op onze website www.arabvision.nl kunt u een videoclip over VGV bekijken met feiten, cijfers 
en verhalen van vrouwen.

Zij doodden Hem niet ...
Bijna iedereen in de Arabische Wereld groeit op met de woorden uit de Koran: “maar zij 
doodden hem niet, noch kruisigden zij hem.” (Soera 4.157) Christenen in dit deel van de 
wereld worden vaak geconfronteerd met dit bekende vers. Daarom willen we luid en duidelijk 
de boodschap van de dood en opstanding van onze Heer verkondigen. 

Samen met SAT-7, een van de belangrijke 
satelliet kanalen voor de Arabische Wereld, 
produceren wij een serie van tien afleveringen 
over de gebeurtenissen die toeleidden naar de 
kruisiging van Christus en zijn opstanding. 

De serie zal inzoomen op wat er gebeurde 
tijdens de reis van Christus naar Jeruzalem om 
daar zijn laatste pesachmaal op aarde te vieren.

Bidt alstublieft met ons mee dat de woorden, 
de beelden en de muziek op een speciale 
manier door God gebruikt zullen worden om 
de harten van de kijkers te raken. De serie 
wordt dit jaar gedurende Pasen uitgezonden 
en nogmaals in 2015 (waarschijnlijk door nog 
vier andere satelliet kanalen!)

Hartelijk dank aan allen die al gegeven hebben 
voor de productie en uitzending van deze 
serie. We hebben nog €1200 nodig voor montagekosten. Wilt u hieraan bijdragen met een 
speciale paasgift zodat we de gave van Pasen met miljoenen Arabische mannen en vrouwen 
kunnen delen?     (zie pagina 3: Helpt u weer mee?)

      Ik bekijk jullie 
programma’s elke 
dag en twee jaar 
geleden werd 
ik christen. Zes 
maanden geleden 
werd mijn zus 
christen. Ik vraag 
jullie gebed zodat 
we allebei ons 
geloof kunnen delen 
met onze ouders en 
onze broer en dat zij 
Jezus zullen 
volgen.    

 Baji - Algerije

Arab Vision heeft door de jaren heen verschillende documentaires geproduceerd over 
het toepassen van VGV. We waren erg blij toen we een programma konden produceren 
over een heel dorp dat VGV had afgeschaft! Naast uitzending via TV, worden deze 
documentaires ook gebruikt door verschillende plaatselijke NGOs die betrokken zijn 
bij grassroots ontwikkelingswerk. We hopen dat kerken en kerkelijke leiders in de regio 
zich zullen uitspreken tegen deze afschuwelijke gewoonte, zodat complete christelijke 
dorpen hun dochters niet meer zullen besnijden!



Hoop voor Somalië
We zijn nu bezig met de voorbereiding voor de 
allereerste serie christelijke TV programma’s 
in het Somalisch. We zijn heel dankbaar 
voor de directe respons op onze december 
nieuwsbrief; we ontvingen alle fondsen 
voor de productie van 26 afleveringen! We 
hebben alleen nog wat aanvullende fondsen 
nodig om deze programma’s te monteren, 
€2500. Het filmen gebeurt waarschijnlijk in 
juni of juli dit jaar. Zodra de programma’s 
klaar zijn worden ze beschikbaar gemaakt 
voor uitzending per satelliet TV en gebruik 
op het internet. Bid s.v.p. met ons mee voor 
de presentator en de producent van de serie, 
dat deze programma’s een bron van hoop, 
troost en nieuw leven zullen zijn voor de 
miljoenen Somaliërs die in hun eigen land 
wonen en in de diaspora.

Kerstprogramma
In de nieuwsbrief van december 2013 
vroegen we om uw steun voor de productie 
van een kerstprogramma om de Arabische 
Wereld te bemoedigen door de boodschap 
van licht en heil temidden van de duisternis. 
U gaf gul en daardoor waren we in staat om 
een getuigend programma te maken met 
Arabische christenen uit Libanon, Soedan, 
Syrië en Egypte.

Geniet van de video clip van het 
kerstprogramma op www.arabvision.nl

In de schijnwerpers: Imed
Imed is leraar, schrijver, dichter en journalist en is actief betrokken bij de productie en 
presentatie van christelijke TV programma’s voor de Arabische Wereld. Door de jaren heen 
hebben we nauw samengewerkt met Imed en we zijn blij u te kunnen melden dat Imed zich 
bij ons Arab Vision team voegt en programma’s zal produceren die speciaal gericht zijn op 
Noord-Afrika .

Imed komt oorspronkelijk uit Tunesië. Zijn vader stuurde hem naar de koranschool in de 
hoop dat zijn zoon eens imam zou worden. Toen hij een tiener was begon Imed boeken te 
lezen over het christelijk geloof, maar pas toen hij leraar was geworden en in het bezit was 
gekomen van een Arabisch Nieuw Testament, kreeg hij een ontmoeting met God en besloot 
om Jezus te volgen.

Aanvankelijk werd zijn nieuwe gedrag gedoogd, maar zodra het bleek dat anderen door zijn 
getuigenis beïnvloed werden en christen werden, nam de druk van zijn familie en vrienden 
zo toe dat hij zelfs met de dood werd bedreigd.

Hij zegt: “Nadat ik christen was geworden kreeg ik te maken met vervolging thuis, in mijn 
land, op mijn werk en in mijn carrière. Een paar jaar geleden moest ik Tunesië ontvluchten, 
mijn gemeente verlaten en mijn leven daar vanwege persoonlijke doodsbedreigingen tegen 
mij en mijn gezin. 

Het werken in media in mijn regio is de beste manier om te communiceren en nieuwe ideeën 
uit te leggen aan mijn volk. Het geeft hun enige privacy om de keuze te maken om te kijken 
of niet, speciaal in de context van een “eer en schande” cultuur.

Bovendien geeft, in de Arabische Wereld, een TV optreden meer geloofwaardigheid en respect  
aan de spreker. Omdat we dat weten zijn we jaren geleden begonnen met de eerste TV show 
die zowel onderwijs geeft als evangeliserend is. Die werd geproduceerd door Arab Vision.”

Licht voor Noord-Afrika  
€7500 per aflevering nodig
We zijn bezig om het script te 
schrijven voor deze prachtige 
documentaire serie over de 
wortels van het christendom in 
Noord-Afrika : in Libië, Tunesië 
en Algerije. We filmen op locatie 
in die drie landen en dat is 
ingewikkeld en prijzig. 

Als u (als organisatie) een 
aflevering van deze serie van 13 
programma’s wilt adopteren, wilt u 
het ons dan laten weten.

Hoewel het totale kostenplaatje 
hoog is, waarderen we uw kleinere 
donaties voor deze programma’s 
ook buitengewoon!

Mocht u een volledig 
projectvoorstel willen ontvangen, 
neem dan contact op met ons via 
contact@arabvision.nl

Hartelijk dank!
Hartelijk dank voor de giften die we 
hebben ontvangen voor de aanschaf van 
een filmcamera die we heel hard nodig 
hadden! Onze cameraploeg gebruikt 
hem al in de huidige TV producties.

De Paasboodschap voor  
miljoenen Arabieren  
€1200 nodig voor 10 program-
ma’s van 30 minuten
We zijn dankbaar dat we dit jaar 
weer een serie voor Pasen kunnen 
produceren! Terwijl we deze 
nieuwsbrief schrijven, worden 
de opnames gemaakt, de keuze 
voor de muziek ligt al klaar en de 
sprekers voor de programma’s zijn 
al uitgenodigd. 

Wilt u overwegen om een gulle 
paasgift te geven om deze serie 
mogelijk te maken, zodat we het 
Evangelie van het lijden en de 
opstanding van Jezus Christus 
kunnen delen met miljoenen 
mannen en vrouwen in de 
Arabische Wereld!

Al Masih qaam,  
bil haqiqati qaam! 
Christus is opgestaan,  
Hij is waarlijk opgestaan! 
Vier samen met de Arabische 
christenen het Paasfeest! Ga naar 
onze website www.arabvision.nl 
en geniet van het prachtige 
Paaslied Al Masih qaam, bil 
haqiqati qaam! Zing mee met 
het refrein, download de video, 
geef hem door aan je vrienden en 
laat het Opstandingslied overal 
klinken!

Werken met de nieuwe camera

Helpt u weer mee?



Zing de Heer een Nieuw Lied!
DVD met 15 christelijke liederen in 
het Arabisch.
Arab Vision biedt u een prachtige 
verzameling van 15 Arabische 
liederen aan om door te geven aan 
uw Arabisch sprekende vrienden, 
collega’s of familie of aan iemand die 
graag naar Arabische muziek luistert.
Als u geïnteresseerd bent, schrijf dan 
naar contact@arabvision.nlSp
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Wat anderen zeggen over ons:
“We waarderen onze langdurige partnership met Arab Vision
enorm. De programma’s die zij produceren worden overal
gebruikt op de Arabische kanalen van SAT-7 en hebben dagelijks 
impact op de levens van miljoenen mensen in de hele
Arabische wereld. Ik beveel hen van harte aan in uw gebeden
en voor uw steun – om ze te helpen deze relevante 
programma’s van hoge kwaliteit te blijven produceren.”

Dr. Terence Ascott, Founder and CEO of SAT-7 (www.sat7.com)

Adresgegevens 
Stichting Arab Vision 
Postbus 70057 
9704 AB Groningen 
06-28268748 
contact@arabvision.nl 
www.arabvision.nl

Giften
NL52 INGB 0005037361 - ING Bank
T.n.v. Stichting Arab Vision 
Groningen

Lijfrenteregeling 
Met een lijfrente levert u een 
geweldige bijdrage aan ons werk. 
Kijk voor meer informatie op onze 
website www.arabvision.nl

Bestuur 
Dhr. A.G. van de Weerd (voorzitter)

Dhr. J.W. van Bruggen (penningmeester)

Mw. A.M. van Raalten-Ligtenberg
Dhr. H. IJmker  
Mw. B. Jansen

Comité van Aanbeveling
Drs. E. Baelde – Stichting De Ondergrondse Kerk
Dhr. J.J.C. Bönker – Arabische Wereld Zending
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Ir. M.J. van Hulst – Directeur Partijbureau ChristenUnie
Dhr. K. Harink - Directeur De Verre Naasten 
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog 
Dhr. C.A. van der Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Directeur Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Uitgever en Publicist
Dr. G. Noort – Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.J. Takken – Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer – Directeur 3xM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte – Directeur Family7 
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors 
Dhr. J.J. Westland – People International

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie

Colofon
Media for Change verschijnt viermaal per jaar. 

Het Evangelie op TV in de Arabische wereld

Wilt u regelmatig 
gebedspunten ontvangen over de 

Arabische wereld en
het werk van Arab Vision, schrijf u 
dan in voor de (email) gebedsbrief 

via onze website  
www.arabvision.nl  

of schrijf ons  
via contact@arabvision.nl.

Geven in 2014
Hartelijk dank voor uw 
giften in 2013!
2013 was een moeilijk jaar voor Arab 
Vision. Niet alleen vanwege alle onrust 
en onzekerheid in het Midden-Oosten, 
waardoor ons werk daar bemoeilijkt werd, 
maar ook financieel gezien was het geen 
gemakkelijk jaar. Daarom waren we extra 
dankbaar voor de vele (extra) giften die we 
in december mochten ontvangen. Dat was 
enorm bemoedigend, allen hartelijk dank! 

Structureel geven aan het 
werk van Arab Vision?
Velen van u geven giften aan Arab Vision via 
een machtiging die u heeft ondertekend. In 
verband met de nieuwe regels voor Europees 
betalen en incasseren laten wij u weten dat 
deze giften rond de 25e van de maand door 
ons worden geïncasseerd. U heeft daarna 
altijd weken de tijd om de overschrijving 
terug te laten boeken door uw bank, mocht 
u het oneens zijn met de afschrijving.

Wij nodigen u graag van harte uit om het 
werk van Arab Vision ook structureel te gaan 
steunen. Dit kan door de hierbij gevoegde 
machtigingskaart in te vullen en naar ons 
terug te sturen.

Als u gedurende minimaal 5 jaar een vaste 
jaargift wilt geven kan dat via een zoge-
naamde lijfrenteschenking. Ook daarvoor 
zijn de regels met ingang van 2014 veran-
derd. Moest u vroeger een notariële akte 
laten opmaken voor een dergelijke gift, nu 
kunt een formulier van de belastingdienst 
downloaden, en dit samen met ons invullen 
en ondertekenen. Geen notariskosten en 
maximale belastingaftrekbaarheid!  
Het formulier vindt u op de website  
(www.belastingdienst.nl) van de belasting- 
dienst onder ‘Periodieke giften vanaf 2014’.

Maar u kunt ook gewoon uw bijdrage geven 
via de acceptgirokaart en via iDEAL op onze 
website www.arabvision.nl. 


