Arab Vision nieuws update – april 2017

U had het vast al wel ergens gelezen, maar dit is nog even een korte herinnering:
We gaan ’20 jaar Arab Vision’ vieren, op zaterdag 8 april in de Brug in Amersfoort en u bent daarvoor van
harte uitgenodigd!
Info over de Brug en hoe u daar komt, vindt u hier.
Sprekers/workshop leiders zijn o.a. Jos Strengholt, Gert-Jan Segers en onze producer
uit het Midden-Oosten. Vanaf half twee ’s middags bent u welkom; het programma
begint om 2 uur. Vanwege de catering willen we vragen of u zich even wilt opgeven via
een mailtje naar contact@arabvision.nl of een telefoontje naar 06-28268748.
Om dit jubileum te vieren hebben we ook een dvd gemaakt
van ongeveer een half uur. Daarop staan enkele interviews met mensen van het
eerste uur, plus fragmenten van veel programma’s die we door de jaren heen
hebben gemaakt voor allerlei doelgroepen. Als u op 8 april kunt komen, krijgt u
de DVD mee. Mocht u niet kunnen komen en toch graag de DVD (of een USB
stick) willen ontvangen, laat het ons dan weten via een mailtje of telefoontje. We
sturen u hem graag toe.

Paasprogramma op Family7 - De Levende overwon de dood
Family 7 gaat vanaf Goede Vrijdag elke dag om 18:11 uur een programma serie van Arab Vision over
Pasen uitzenden met Nederlandse ondertiteling. Er zijn 33 afleveringen van ongeveer 10 minuten die
zullen worden uitgezonden tussen Pasen en Pinksteren. Hier
kunt u een aflevering zien van deze serie met Engelse
ondertiteling. Meer info over Family 7 vindt u hier.
De eerste afleveringen gaan over het lijden van Jezus en het
kruis zoals dat voorzegd is in de oud-testamentische
profetieën. De andere afleveringen richten zich op de
opstanding, de hoop die we mogen hebben omdat Jezus de
dood heeft overwonnen, en op de Heilige Geest.

De kern van de boodschap is de hoop die we mogen hebben vanwege de opstanding van de Here Jezus
en de belofte dat er een dag komt waarop de dood er niet meer zal zijn. In een tijd waarin velen in de
Arabische wereld geconfronteerd worden met geweld en dood, bidden we dat ze door deze
programma’s diep geraakt zullen worden en hoop, troost en leven zullen vinden in de woorden van
Jezus: “Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft en ieder
die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.” (Joh.11:25,26 NBV)
Wilt u na die tijd deze serie met Nederlandse ondertiteling ontvangen, dan sturen we u die graag op.

Op zoek naar verzoening
De driedelige documentaire over verzoening in
het Midden-Oosten is bijna klaar! Mensen die
betrokken zijn bij verzoeningsinitiatieven
vertellen enthousiast over hun ervaringen en
ontmoetingen met mensen van ‘de andere kant
van de muur’, in het Arabisch en het Hebreeuws.
U kunt er meer over lezen in onze maart
nieuwsbrief. Een voorproefje van de documentaire kunt u hier bekijken.
Wilt u meebidden dat dit programma door verschillende TV kanalen zal worden uitgezonden in de
Arabische wereld en dat het veel harten zal bereiken. We zijn bezig om een facebook pagina op te
zetten waarop mensen met elkaar in contact kunnen komen. De follow-up bij dit programma is van
wezenlijk belang!

Namens het hele team van Arab Vision wil ik u hele fijne paasdagen toewensen.
Dank voor uw gebed en betrokkenheid,

Inge Verhoef-Postma
Directeur Arab Vision Nederland

Als u dit e-nieuws niet langer wilt ontvangen
kunt u zich hier afmelden.

