
 

President Assad van Syrië is met grote 
overmacht herkozen voor een derde 
termijn van 7 jaar. Voormalig legerleider 
Al-Sisi is met een evenzogrote zege 
tot president van Egypte gekozen. Een 
zege voor democratie, vrijheid van 
meningsuiting en vrijheid van geloof? Er 
is wellicht nog een lange weg te gaan. 

Intussen zijn vele moslims het beu 
geworden dat in naam van hun religie 
tienduizenden mensen zijn vermoord 
in de afgelopen jaren in verschillende 
landen in de Arabische wereld. Turbulente 
tijden als deze zetten mensen aan het 
denken. De revoluties, hoe verschillend 
van aard ook, hebben een ontwikkeling 
naar meer mondigheid in beweging 
gezet die niet eenvoudigweg valt terug 
te draaien. Meer moslims dan ooit 
staan open om het christelijk geloof te 
onderzoeken en beter te begrijpen!

Sociale media zoals Facebook, Youtube 
en Twitter zijn machtige middelen 
gebleken in dit proces. Die moderne 
media, inclusief satelliet TV worden door 
Arab Vision ingezet om het evangelie te 
communiceren in deze regio vol onrust en 
zoeken naar een betere toekomst. 

Arab Vision zet moderne media in 
om bijbels-gefundeerde gelijkheid 
en rechtvaardigheid te helpen 
bewerkstelligen en om het Evangelie van 
hoop, genade en liefde te communiceren. 
Blijft u meehelpen en meebidden om dit 
mogelijk te maken? 

Vraag onze nieuwe folder aan om dit 
strategische werk bekend te maken in uw 
kerk of groep!

Salam alaykum! (Vrede zij met jullie)

Inge Verhoef-Postma 
directeur Arab Vision

Turbulente tijden…
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TIENERS OP ZOEK NAAR ECHTHEID
Arabische tieners zijn echt de ‘vergeten 
generatie’ in de Arabische wereld 
ondanks het feit dat meer dan de helft 
van de bevolking jonger is dan 25 
jaar. Ouders verwachten van tieners 
dat ze zich als volwassenen gedragen 
hoewel ze daar niet op zijn voorbereid. 
Geld, opleiding, moraal en seksualiteit 
zijn vaak taboe onderwerpen in de 
maatschappij, maar ook thuis. Als 
gevolg daarvan voelen tieners zich niet 
op hun gemak om openlijk te praten 
over hun falen, over dingen die hen 
beangstigen, die ze waardevol vinden 
of over hun dromen voor de toekomst.

In zijn boek Egypte, Mijn Volk schrijft Jos 
Strengholt over de revolutie in Egypte 
en kenmerkt die als een opstand van 
de jeugd tegen de oudere generatie. 
“De gemiddelde leeftijd in Egypte is 
24 jaar en een derde deel van het volk 
is jonger dan 15 jaar. Dat de rellen dus 
vooral door jongeren werden geleid, is 
geen wonder. Er zijn er ook zo veel van. Hun vooruitzichten zijn bovendien zo beroerd: ook 
met een goede opleiding is er weinig kans op werk en zelfs een goede baan levert een karig 
loon op.”

Waar vinden (christelijke) tieners in de Arabische wereld hun rolmodellen? Waar kunnen 
zij dingen open en eerlijk bespreken en door de traditionele barrière van eer en schaamte 
breken? Bieden karakteristieke bijbelse figuren voorbeelden van een worsteling met hun 
identiteit? 

Lees verder op blz.3

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

“Mijn tienerdochter 
heeft een relatie met een 
jongen en ik ben daar niet 
gelukkig mee, want ze is 
nog veel te jong en niet 
volwassen genoeg. Deze 
relatie heeft zich snel 
ontwikkeld en ze vroeg 
ons toestemming om met 
hem te trouwen. Ze is vast 
van plan om niet naar mijn raad te luisteren. Bid alstublieft 
met me mee dat ze weer bij zinnen komt en deze relatie 
beëindigt.” Moeder in Egypte

De moeder en dochter op de foto zijn niet die uit de tekst.



Media for Change
DE KLOOF OVERBRUGGEN & VERZOENING
TWEE NIEUWE PROGRAMMASERIES
Niet alleen de generatiekloof brengt scheiding tussen mensen, 
er zijn nog veel meer situaties van onbegrijp en vijandigheid in 
de maatschappij. Wij willen graag twee nieuwe programmaseries  
produceren die mensen helpen ‘de ander’ in de maatschappij te 
begrijpen. 

De eerste serie programma’s is voor kinderen in de leeftijd van 10-12 
om hen te helpen meer begrip en waardering te krijgen voor wie 
bijvoorbeeld een andere godsdienst heeft, een andere etnische 
achtergrond, of voor iemand met een lichamelijke of verstandelijke 
handicap. De helft van elke aflevering gaat over het verhaal van 
‘de ander’ (individu of groep) in de vorm van een documentaire. De 
tweede helft heeft een spontane reality TV stijl waarin we de twee 
groepen kinderen zien terwijl ze met elkaar omgaan. Het doel ervan 
is om hen te helpen zich ervan bewust te worden dat mensen van 
binnen eigenlijk allemaal hetzelfde zijn; met vergelijkbare dromen, 
angsten, blijdschap en verdriet.  

De tweede serie zal gaan over verzoening. We zijn in gesprek met 
Musalaha om deze serie met hen te produceren. Musalaha is een 
organisatie in Jeruzalem, die al sinds 1990 activiteiten organiseert 
met Palestijnse christenen en Messiaanse joden om ondanks brede 
kloven in (politieke) opvattingen verzoening in bijbelse zin tot stand 
te brengen tussen deze beide bevolkinsgroepen. 

Voor deze programmawensen hebben we nog geen fondsen 
gevonden. Bid u mee dat we de juiste partners voor deze producties 
zullen vinden?

VAN ONS NAZORGTEAM
Ons nazorgteam heeft zijn basis in het Midden Oosten en krijgt vaak 
vragen over de relatie tussen ouders en kinderen. Hier zijn enkele 
voorbeelden van mensen die vragen om gebed en advies over 
opvoeding. De namen zijn veranderd of weggelaten in verband met 
hun privacy.

“Mijn naam is Nahla uit Irak. Wilt u alstublieft 
bidden voor mijn twee broers Yoshia en Ishak dat 
de Heer hen een gevoelig hart zal geven. Het zijn 
tieners en vaak zijn ze aan het schreeuwen en 
vloeken en luisteren ze naar geen enkel advies. Er 
is altijd ruzie in ons huis.”(Nahla in Irak)

“Bid alstublieft voor mijn zoon Makarious die 
altijd te maken heeft met vervolging op school 
omdat hij christen is. Thuis begint hij nu erg 
agressief te worden. Kunt u me wat advies 
geven?”(Moeder uit Opper-Egypte)

“Ik heb grote problemen 
die mijn thuis en mijn 
gezin kapot hebben 
gemaakt. Ik had een 
relatie met een andere 
vrouw en heb overspel 
gepleegd. Mijn vrouw 
was daar heel boos over 
en maakte ruzie met me 
waar mijn twee dochters 
bij waren. Eigenlijk 
hebben mijn vrouw en ik 
een hartgrondige hekel 
aan elkaar. Alle buren klagen over mijn gedrag. Ik maak 
me zorgen over mijn twee dochters en ik weet niet wat 
ik moet doen.” 

 “Ik ben één van de aanbiddingsleiders in 
de gemeente, maar ik worstel met seksuele 
immoraliteit en pornografie. Onlangs ben ik zelfs 
naar een nachtclub geweest. Ik ben gestopt met 
het leiden van de aanbidding en ik ga ook 

niet meer naar de dienst. Het voelt alsof er 
twee personen in me zitten die elkaar bestrijden. 
Ik heb Gods hand ervaren in mijn leven, Hij heeft 
zelfs veel wonderen gedaan en me uit veel 
situaties gered, maar ik heb Hem verlaten. Ik 
schaam me zo en denk dat God me nooit zal 
vergeven omdat ik het werk van de Heilige 
Geest ooit in mijn leven heb ervaren. 
Maar ik heb alles achtergelaten, ook mijn 
bediening. Ik ben bang dat God me nooit 
zal vergeven. Wat kan ik doen?”



Op avontuur in Egypte  
€5000
In deze serie van 13 afleveringen 
gaan zes tieners met een 
presentator en een filmcrew op 
reis door Egypte om de oplossing 
van een oud raadsel te vinden. Wie 
het raadsel oplost, wint. Onderweg 
verbazen de tieners zich over de 
bijbelse verhalen die zich in hun 
eigen land hebben afgespeeld en 
leren zij waardevolle lessen over 
identiteitsontwikkeling. Voor de 
productie van deze serie hebben 
we nog zeker 5000 euro nodig.

Onze schat hergebruiken 
€5000
Sinds 1997 produceert Arab Vision 
TV programma’s. We hebben een 
indrukwekkend video archief 
opgebouwd met honderden 
programma’s en duizenden 
zogenaamde stockshots - overtollig 
beeldmateriaal. Programma’s 
en stockshots moet worden 
gedigitaliseerd en kunnen worden 
gebruikt voor nieuwe producties. 
We denken vooral aan kortere clips 
die we via de sociale media kunnen 
gebruiken. 

Dit is een enorme klus, maar we 
laten ook een grote schat liggen 
als we dit niet doen. We kunnen 
een part-time medewerker 
aanstellen voor 5000 euro voor één 
jaar, om deze klus te klaren. Met 
een minimale investering kunnen 
we zo (opnieuw) gebruik maken 
van wat we in de afgelopen jaren 
hebben geproduceerd. We zouden 
het enorm waarderen als u ons 
hiermee wilt helpen!

Nazorg 
€500 per maand
Ons nazorgteam telt 7 part-time 
medewerkers, die 7 dagen per 
week ongeveer 12 uur per dag 
bereikbaar zijn voor kijkers die 
willen reageren op programma’s 
of ‘gewoon’ op zoek zijn naar 
een luisterend oor, materiële hulp 
nodig hebben of gebed. 

Wij betalen ons nazorgteam en 
hun training uit onze algemene 
middelen die zeer beperkt 
zijn omdat wij grotendeels op 
projectbasis werken. In deze 
nieuwsbrief vindt u enkele 
voorbeelden van kijkers die hulp 
zoeken bij onze nazorgers. Wilt 
u overwegen om ons nazorgwerk 
(structureel) te ondersteunen?

Helpt u weer mee?TIENERS OP ZOEK NAAR ECHTHEID - vervolg
Onze gedachten gaan onmiddellijk uit naar Jozef en Mozes. Beiden woonden in Egypte en 
beiden worstelden met hun identiteit in hun jonge jaren.  

Jozef is als jonge man een slaaf in het huis van één van Farao’s ambenaren, Potifar; hij was 
een knappe jongen. (Gen.39) De vrouw van Potifar laat haar oog op hem vallen en zegt: 
‘Kom bij me liggen.’  Jozef weigert en rent weg van de verleiding. Zo belandt hij in de 
gevangenis. 

Het Jozefkanaal en het 
Jozefmeer liggen in de 
Fayoum Oase ten zuiden 
van Caïro en herinneren ons 
aan Jozefs rol in Egypte. Als 
je met tieners een bezoek 
brengt aan Fayoum, heb je 
een fantastische kans om te 
praten over de keuzes die 
Jozef maakte en hoe tieners 
ook nu nog radicale keuzes 
kunnen maken die niet 
opgelegd worden door hun 
ouders of de kerk. 

Het leven van Mozes laat ook zien hoe een jonge man met vallen en opstaan een ‘man van 
God’ wordt. Mozes werd geadopteerd door farao’s dochter; veel farao’s woonden in Memphis 
en de geschiedenis over slavernij en vrijheid kan daar geweldig goed verteld worden.

Op deze en andere plaatsen in Egypte gaat Arab Vision reality serie  maken met een 
spannend wedstrijdelement: twee groepen met elk drie tieners gaan op avontuur om 
een raadsel op te lossen uit de geschiedenis van Egypte. Terwijl ze 13 verschillende 
locaties aandoen, maken ze kennis met  hun christelijk erfgoed, leren ze van Jozef, Mozes 
en anderen en maken ze kans om als winnend team uit de bus te komen: strijden om de 
eer en om een prijs! We hopen de 13 programma’s in september van dit jaar te filmen.

Zie Helpt u weer mee? voor meer informatie over deze serie.

Café de Vrijheid
We zijn bezig om een serie van 13 afleveringen van elk ongeveer een half uur te produceren 
over het christelijk geloof in leer en leven. De interviews zijn gefilmd in een koffiehuis 
setting, in gewoon dagelijks taalgebruik. Spontane interviews op straat zullen worden 
gebruikt om de ‘stem van het volk’ weer te geven over verschillende onderwerpen, zoals 
de menselijke natuur, rechtvaardiging, redding en de kerk.

Eén van de vragen die op straat werd gesteld was: ‘Wat zou je aan God willen vragen?’ De 
antwoorden waren heel divers; hier volgen er een paar. ‘Waarom hebt U mij geschapen? 
Waarom hebt U het kwaad gemaakt? Houdt U van me? Ik durf Hem helemaal niets te 
vragen; ik aanvaard gewoon wat Hij doet. Heb ik dit goed gedaan? Wat komt er na de 
dood?’

De fotoreportage op pagina 2 en 3 geeft een impressie van de 
filmopnames voor deze serie TV programma’s. 

Het Jozef Kanaal       بحر يوسف 



Het Evangelie op TV in de Arabische wereld

Colofon
Media for Change verschijnt viermaal per jaar. 

Adresgegevens 
Stichting Arab Vision 
Postbus 70057 
9704 AB Groningen 
06-28268748 
contact@arabvision.nl 
www.arabvision.nl
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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 infor-
matie 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  
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Dhr. J.J.C. Bönker – Arabische Wereld Zending
Ds. G. Draijer – Deputaten Diaconaat CGK
Ds. J. Eschbach – Evangelisch Werkverband
Ir. M.J. van Hulst – Partijbureau ChristenUnie
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten 
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog 
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
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Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors 

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie

IN DE SCHIJNWERPERS - Tanas Al Qassis
Voorzitter van het internationaal bestuur van Arab Vision
“Om op te groeien in het dorpje Shepherds Field, bij het stadje Beit Sahour was zowel 
een zegen als een vloek. Een zegen omdat het een fantastisch stadje is, net ten zuiden 
van Bethlehem. Als kind vermaakte ik me uitstekend en speelde in de velden. We hadden 
geen TV of computer, dus we waren heel creatief in het bedenken van leuke dingen. Mijn 
ouders werkten allebei heel hard zodat mijn twee broers en ik het zo goed mogelijk zouden 
hebben, maar ze maakten zich altijd zorgen over ons toen we opgroeiden en de politieke 
situatie veranderde. Als kind begreep ik niets van de bezetting; ik zag de Israëlische soldaten 
rondrijden in hun jeeps; soms hielden ze ons zonder reden aan; sloten onze scholen en 
hadden de zeggenschap over ons onderwijssysteem.

Toen ik een tiener was ging de hele situatie op mijn zenuwen werken. Ik heb geweld gezien; 
een neef van me die zomaar in de gevangenis werd gegooid; de winkel van mijn oom werd 
door Israëlische soldaten helemaal leeggehaald omdat hij weigerde belasting te betalen; 
mijn vrienden van school werden beschoten; scholen werden gesloten en er werden wel 
drie keer per maand demonstraties gehouden. Het leven werd ingewikkeld; mijn ouders 
stonden erop dat ik voor donker thuis kwam; zij maakten zich altijd zorgen als we weg 
waren zelfs als we ‘s avonds in de kerk waren. Ik was me er nooit van bewust geweest hoe 
groot het effect van het conflict op mij was tot ik in 1986 naar Amerika ging om te studeren.

Vrijheid is iets fantastisch. Het feit dat ik zomaar kon reizen en onderweg niet werd 
aangehouden om mijn paspoort te tonen; het feit dat ik behandeld werd als ieder ander 
was verbazingwekkend. Veel jonge mensen en tieners die in Palestina wonen hebben met 
zulke problemen te maken en daarom gebruiken ze alcohol, drugs en hangen ze maar wat 
rond in koffiehuizen. Mijn leven had heel anders uitgepakt als ik niet had geloofd in Jezus. 
Jezus gaf me hoop dat dingen beter zouden worden; Hij leerde me om lief te hebben in 
plaats van te haten en boven alles om te bidden voor mijn vijanden. Bid dus alstublieft voor 
zowel Palestijnen als Israeliërs; ze hebben allemaal de hoop nodig die Jezus geeft.”

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.

NIEUWE FOLDER
Help ons werk bekend maken!
De nieuwe informatiefolder over ons werk in de 
Arabische wereld is klaar.  
Wilt u meer mensen betrekken bij ons strategisch 
zendingswerk, vraag dan een stapeltje  
aan om ze in uw kerk te leggen of geef ze aan 
belangstellende vrienden of familie! 

Stuur even een mailtje naar contact@arabvision.nl
met uw adresgegevens en het aantal  
folders dat u wilt bestellen – wij sturen ze u gratis 
toe!

EGYPTE, MIJN VOLK
Op pagina 1 van deze nieuwsbrief leest u een 
citaat uit het boek van Jos Strengholt, Egypte,  
mijn volk.
Arab Vision heeft nog een aantal exemplaren 
van het boek beschikbaar. Als u één nieuw adres 
opgeeft van iemand die graag de nieuwsbrief wil 
ontvangen, dan sturen we het boek gratis naar u 
toe. (Wel even checken of de door u opgegeven 
persoon post van Arab Vision wil ontvangen!)

MEDIA FOR CHANGE

Juist nu!

Het evangelie 
communiceren 
in de Arabische 
wereld ...

DOE MET ONS MEE!
Bid met ons mee! Een Gideonsbende van trouwe voorbidders ondersteunt 
ons werk en daar zijn we erg dankbaar voor.  
Geef!  Help ons nu om verandering te brengen in de Arabische wereld door 
ook financieel bij te dragen. TV productie lijkt duur, maar onze ervaring is 
dat de programma’s keer op keer worden gebruikt voor uitzending, zowel 
op televisie als via internet; zo worden door de jaren miljoenen kijkers 
bereikt!
Kijk op www.arabvision.org  om u op te geven voor onze gebedsbrieven en 
voor online donaties via iDEAL of neem contact met ons op via  
contact@arabvision.nl

Adresgegevens
Stichting Arab Vision
Postbus 70057
9704 AB Groningen
06-28268748
contact@arabvision.nl
www.arabvision.org
Giften
NL52 INGB 0005037361 - ING Bank
T.n.v. Stichting Arab Vision
Groningen
Lijfrenteschenking
Met een lijfrenteschenking levert u een
geweldige bijdrage aan ons werk.
Kijk voor meer informatie op onze
website www.arabvision.org
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 – Partijbureau ChristenUnie
Dhr. K. Harink - De Verre Naasten
Dhr. G. Jansen – Stichting De Stadslamp
Prof. Dr. J.A.B. Jongeneel – Missioloog
Dhr. C.A. de Leede - Interserve
Drs. T. van der Leer – Baptistenseminarie
Mr. H.P. Medema – Publicist
Dr. G. Noort – Nederlandse Zendingsraad
Dhr. H.J. Takken – Evangelie & Moslims
Dhr. M. Timmer – 3xM
Drs. T. Veen – Christelijke Hogeschool Ede
Dhr. D. van de Vegte –  Family7
Dhr. G. van der Ven – Transvision
Dhr. R. Welling – Open Doors

Wilt u regelmatig informatie ontvangen over de
Arabische wereld en het werk van Arab Vision, 

schrijf u dan in voor de nieuwsbrief en/of email updates en 
gebedsbrief via onze website: www.arabvision.org

of schrijf ons via contact@arabvision.nl

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie 

NAZORG
Nazorgteams zijn beschikbaar voor kijkers die een luisterend oor nodig 
hebben, die antwoorden zoeken op hun vragen, die gebed en soms 
materiële hulp nodig hebben. Ons eigen team heeft zijn basis in het Midden-
Oosten en is verbonden met andere nazorgnetwerken in de regio. 
Veel mensen vertellen ons hun getuigenis en velen vertellen ook over hun 
uitzichtloze leven. Vaak kunnen ze worden doorverwezen naar christelijke 
gemeenschappen. Voor het nazorgwerk wordt uitgebreid gebruik gemaakt 
van de sociale media, email en mobiele telefoon. 

“Ik dacht echt dat ik de enige christen was in 
het hele land. Ik ben zo blij dat ik nu weet dat ik 
niet alleen ben. Ik kan nu met andere gelovigen 
contact hebben!”
Man uit Tunesië

WAT ANDEREN OVER ONS ZEGGEN:
Als er ooit een tijd is geweest dat we elkaar nodig hebben, voor 
elkaar moeten bidden en in de Geest van Jezus’ liefde de wereld 
intreden, dan is het nu. Daarom mijn hartelijke aansporing om 
met gebed en meeleven schouder aan schouder te staan met Arab 
Vision.”  
Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors

“We waarderen onze langdurige partnership met Arab Vision heel 
erg. De programma’s die zij produceren worden overal gebruikt 
op de Arabische kanalen van SAT-7 en hebben vandaag een 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 
relevante en hoog kwalitatieve programma’s te kunnen blijven 
produceren.”

Dr. Terence Ascott, oprichter en CEO van SAT-7


