Social media is de plek waar
moslims antwoorden krijgen
Jon geeft leiding aan ons nazorgteam. We interviewden
hem over zijn leven en zijn betrokkenheid bij nazorg via
social media.
Even voorstellen?
We zijn een Canadees gezin en we hebben drie kinderen, tussen de 7 en 10
jaar. Ik houd erg van muziek, speel gitaar en ben zangleider in onze kerk. Ik
houd ook van sporten, vooral van voetbal.
Waarom het Midden-Oosten?
Lange tijd voelden mijn vrouw en ik ons geroepen om als zendelingen uitgezonden te
worden en God heeft ons naar het Midden-Oosten geleid. Dat voelde meteen goed, we
waren er al eens geweest, kenden er al wat mensen en we waren ervan overtuigd dat God
wilde dat we met moslims gingen werken.
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Vision overwegen?

Ik heb op een bijbelschool een interculturele studie gedaan; onderdeel van het programma
was een stage overzee. Ik heb toen in Bosnië gewerkt, waar de meerderheid moslim is. Het
leek me mooi om daar heen te gaan maar ik was niet enthousiast om met moslims te gaan
werken. Een oom van me kwam en terwijl we praatten sprak de Heilige Geest heel duidelijk
door hem heen. Hij liet me weten dat ik gemaakt was om lief te hebben en een vriend voor
moslims te zijn. Door dat gesprek verdwenen mijn vooroordelen. Ik voelde dat God tegen
me zei ‘hier ben je op je plek’.
Wat is je rol in het Arab Vision team?
Mijn rol is deels om over en weer te vertalen tussen
Engels en Arabisch; zo kunnen we goed en snel
communiceren naar bijvoorbeeld onze donors.
Ik help het team om de ontwikkelingen in social
media bij te houden; door mijn Engels kan ik
nieuwe ontwikkelingen snel oppikken en het team
ondersteunen met de opgedane kennis.
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Kerstconcert aan de Nijl
Dit jaar hebben we de unieke gelegenheid om ons
kerstprogramma in de openlucht midden in Caïro te filmen.
Samen met het “Praise Team in Egypt’ organiseren we een
kerstconcert in een van de meest publieke plaatsen van de stad,
bij de Cairo Tower. Zo kunnen we de boodschap van Kerst delen
door het zingen van carols en door het op een toegankelijke
manier vertellen over de komst van de Here Jezus, als Redder
van de wereld. Er is plaats voor 1200 mensen die het concert live
zullen meemaken. We kijken naar mogelijkheden om het ook
live uit te zenden; als dat niet lukt, dan filmen we het en wordt
het door diverse kanalen en op internet uitgezonden. Van de
afzonderlijke songs zullen we gebruik maken op Facebook.

F O R

C H A N G E

Media for Change verschijnt viermaal per jaar.

De belastingaftrekbaarheid daarvan is hoger
en u geeft stabiliteit aan ons werk door
voor langere tijd een jaarlijkse donatie toe
te zeggen.

Hoe zie je de rol van social media in zending?
Ik zie het als heel strategisch om in deze tijd in te
zetten in zendingswerk. Waar je ook kijkt, mensen
zijn bezig op hun telefoon en in het Midden-Oosten
is Facebook nog steeds immens populair. We hebben
een enorm bereik. Een groot voordeel is de privacy
en anonimiteit die social media mensen geeft. Als
moslims vragen hebben, vooral over hun religie,
kunnen ze meestal nergens heen; het is een schande
om vragen of zelfs twijfels te hebben over de islam.
Social media is de plek waar ze antwoorden kunnen
krijgen zonder zich te hoeven schamen.

M E D I A

Arab Vision is een ANBI erkende organisatie en is
deelnemer van Missie Nederland.

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.org
of schrijf ons via
contact@arabvision.nl.

Het Evangelie op TV en internet in de Arabische wereld

nummer 46, december 2018

De rechtvaardige zal
groeien als een palmboom
- Psalm 92:13 (NBG)
Zijn de kopten van Egypte van staal
gemaakt? Ik zou hen liever willen
vergelijken met de palmboom, met een
stevige maar buigzame buitenkant, een
zachte kern vanbinnen. Palmbomen
kunnen heel diep buigen, maar knappen
dan niet af. Ze kunnen enorm hoog
worden, maar dragen het meest vrucht
als de wortels net zo lang zijn als de
boom boven de grond.
Lees in deze nieuwsbrief onder
anderen over de Anafora feesten die we
ontwikkelen met en voor de Koptische
Kerk, om christenen in Egypte te steunen
in hun strijd om het geloof te behouden,
de geloofsgemeenschap te omarmen,
om hun wortels diep te laten groeien
tot in de levengevende bron. Om te
bloeien en vrucht te dragen, dwars door
vervolging en ontmoediging heen.
Heel graag vraag ik ook aandacht voor
de bijzondere gelegenheid die we
krijgen om een kerstconcert te (helpen)
organiseren, te filmen en uit te zenden.
En dat op een van de meest prominente
en publieke plaatsen van Caïro, de ‘Cairo
Tower’. Lees hierover op pagina 4 en
overweeg om een kerstgift te sturen voor
deze unieke kans om de boodschap van
het Evangelie op een uitnodigende en
laagdrempelige manier te delen!
Last but not least, we hoeven niet
allemaal Nobelprijswinnaars voor de
Vrede te zijn, maar laten we ieder op
onze eigen wijze Zijn vrede uitdragen
en -leven!
Vrede en zegen gewenst, namens het
Arab Vision team,

Zijn de kopten van staal gemaakt?
Voor het eerst in de geschiedenis van de Nobelprijs voor de Vrede werd dit jaar een hele
bevolkingsgroep genomineerd: de koptische christenen in Egypte! Reden hiervoor was
dat deze christenen die keer op keer het slachtoffer zijn van aanslagen en vervolging door
terroristische groeperingen en overheden in Egypte en daarbuiten, hardnekkig weigeren
om gewelddadig te reageren.
Hoewel de prijs uiteindelijk ging naar Denis Mukwege en
Nadia Murad, voor hun inspanningen om een einde te
maken aan het gebruik van seksueel geweld als wapen in
conflicten en oorlog, blijft het opvallend dat de Egyptische
kopten werden genomineerd. Hun houding en reactie op
vervolging is wereldwijd opgevallen.
Op Palmzondag 2017 was de Sint Markuskathedraal
in Alexandrië doelwit van een zelfmoordaanslag. Een
jongeman met een bom in zijn rugzak vermoordde 17
mensen, waaronder Nasiem Fahiem, de bewaker van de
kerk. Nasiem liet niet toe dat de man om het detectiepoortje
heen de kerk binnenging en zo ontplofte de bom nog
buiten de kathedraal. Daarbinnen waren tientallen mensen
aanwezig die door de actie van Nasiem gespaard bleven.
Toen de volgende dag Nasiems weduwe werd geïnterviewd door een Egyptisch
televisiestation, zei ze het volgende: “Ik ben niet boos op degene die dit deed, moge God je
vergeven en wij vergeven je ook”. Haar kinderen zaten naast haar. “Geloof me, we vergeven
je. Je hebt mijn man naar een plaats laten gaan waar ik niet van heb kunnen dromen”.
Amr Adieb, de presentator van het programma,
bleef heel lang heel stil na dit antwoord. Zoekend
naar woorden stamelde hij tenslotte: “De kopten
van Egypte.. ze zijn gemaakt.. van staal. Eeuwenlang
zijn jullie al het slachtoffer van geweld. Jullie
vergevingsgezindheid is ongelooflijk”, bracht hij
eruit met gebroken stem. “Als dit over mijn vader
ging, zou ik dit nooit kunnen zeggen. Maar dit is
jullie geloof en jullie overtuiging”.
Zijn kopten van staal gemaakt? Het lijkt wel dat elke
aanslag hen weerbaarder en sterker in hun geloof maakt. Maar ze zijn ook gewoon mensen.
Velen van hen worden het moe steeds weer doelwit te zijn van geweld en vervolging. Bij
velen is het elan, de vurigheid van hun geloof op een laag pitje komen te staan.
Om die koptische christenen in Egypte te helpen hun eerste liefde terug te vinden,
ontwikkelt Arab Vision samen met Bisschop Thomas, bisschop van een gebied in
het zuiden van Egypte, waar overwegend koptische christenen wonen in arme
plattelandsdorpjes, een cursus….
>> lees verder op pagina 3

Van theologie en toverbal...

Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision

Gedachten over de Arabische wereld door Jos M. Strengholt
“Als je dit boek leest, kan het bijna niet anders dan dat je zelf ook
hart krijgt voor de Arabieren en voor zending in het MiddenOosten. Prachtig boek.” (Rineke Peterson, Uitdaging)
Bestel het nu! Maak €10 over op de rekening van Arab Vision met
vermelding van Toverbal en uw adres of stuur een mail naar
contact@arabvision.nl

MEDIA FOR CHANGE
In Algerije en Jemen is TV een bron van bemoediging en inspiratie
Bijna iedereen in de Arabische wereld heeft wel toegang
tot satelliettelevisie, als het niet thuis is, dan wel bij de
buren of in het koffiehuis. De TV staat, op een prominente
plaats in huis, altijd aan; TV kijken is onderdeel van
de Arabische cultuur. Als de satellietschotel wordt
geconfisceerd, wordt er snel een nieuwe aangeschaft. De
satelliet geeft, evenals internet, toegang tot een wereld
buiten de eigen kring en regio; vooral voor Arabische
vrouwen, die nog vaak gekluisterd zijn aan huis, is de TV
het lijntje naar de buitenwereld.
De impact van christelijke TV programma’s kan in een
land als Algerije niet genoeg benadrukt worden; elk
jaar worden zo’n tienduizend Algerijnen christen en
laten zich dopen. De meesten van hen zijn tot geloof
gekomen door christelijke TV programma’s. ‘Een
geestelijke opwekking is gaande’, zegt Abdelkader,
een Algerijnse broeder die actief betrokken is in TV
productie in de Kabyle taal.
Hoewel de Kerk te maken heeft met vervolging en vijandelijkheden blijven christenen op allerlei plekken samenkomen om te bidden en
elkaar te bemoedigen. Voor de vele geïsoleerde christenen is christelijke TV het enige dat ze hebben.
Arab Vision wil via een simpel concept ‘de kerk bij de mensen’ brengen, bij hen die zelf niet naar de kerk kunnen gaan en dat zijn er
velen. Samenkomsten uitzenden en laten zien hoe de christelijke gemeenschap werkt, daar weten jonge, geïsoleerde gelovigen niks
van. Wilt u hierbij helpen? U kunt een donatie hiervoor geven of ons mailen als u eerst meer informatie wilt ( contact@arabvision.nl ).
Veel mensen in Jemen zijn teleurgesteld geraakt in de islam. Er is een groeiend aantal christenen in Jemen en door de oorlog raken
mensen verspreid over het land. Zo ook gelovigen, die zo de gelegenheid hebben om anderen over Jezus te vertellen. Het doet denken
aan de eerste christengemeente in Handelingen 8, die door vervolging werd verspreid, waardoor het Evangelie plotseling op veel meer
plaatsen werd verkondigd.
In Jemen is de gemeenschap van christelijke gelovigen nog niet zo groot, maar groeit wel gestaag; een paar duizend christenen is misschien
niet veel op een bevolking van 27 miljoen mensen, maar er is de afgelopen jaren wel een duidelijke groei zichtbaar. En ook hier horen we het
ene verhaal na het andere van mensen die voor het eerst in aanraking kwamen met het evangelie via een christelijk TV programma.

Ik geloof dat Christus mijn leven kan veranderen...
Sabira, een 36 jarige moslima uit Tunesië, zocht contact en vroeg om
gebed. Ze heeft het gevoel vernietigd te worden door hekserij. Ze heeft
geen man en geen baan. We praatten met haar door over de bevrijding
die Jezus kan geven. In het gesprek liet ze weten: ‘Ik geloof dat Christus
mijn leven kan veranderen.’ We proberen haar nu in contact te brengen
met een christen uit haar eigen land.
Huda uit Algerije is gescheiden en heeft een zoon die zich gewelddadig tegen haar
gedraagt. Ze zocht contact met onze nazorg en onze werker praatte een poos door met
haar over de oorzaken van het gedrag van haar zoon. Ze sloot het gesprek af met ‘heel erg
bedankt, dit heeft me enorm geholpen. Bedankt voor het luisteren.’

Zijn de kopten van staal gemaakt? - vervolg van pagina 1
… een cursus, die mensen uitnodigt terug te keren naar de geloofsgemeenschap en de
kern van de christelijke geloofsbeleving.
De cursus wordt via een zevental video’s gegeven door bisschop Thomas en ook de
Koptisch-Orthodoxe paus van Egypte, Tawadros zal een bijdrage leveren. Priesters
van lokale koptische kerken zullen worden getraind om de cursus te geven. Eigenlijk
willen we het geen cursus noemen, maar feesten; het vieren van de christelijke
gemeenschap staat centraal. Mensen worden uitgenodigd om samen te eten,
vervolgens samen de video te bekijken en daarna samen in gesprek te gaan. En
dat 7 keer. Komt het u bekend voor? Het verschil is dat we de Koptische Kerk willen
ondersteunen in een land waar het niet eenvoudig is om vol te houden als christelijke
minderheid. En dat al eeuwen lang…
De video’s voor deze feesten worden half december opgenomen in Anafora, een koptisch
retraitecentrum tussen Caïro en Alexandrië. Daarna is er een training voor ruim twintig
priesters die de cursus zullen gaan doen bij wijze van een pilot. Het plan is dat daarna
nog veel meer priesters de cursus gaan geven in het hele land. Wilt u meebidden voor
dit project, dat de cursus een feest zal blijken te zijn voor vele koptische christenen die
hierdoor weer nieuwe moed krijgen en bij gaan dragen aan de christelijke gemeenschap,
inclusief het gezamenlijk uitreiken naar niet-gelovigen?

Nu in productie en op TV:

Helpt u weer mee?

Baby aan boord

Kerstconcert aan de Nijl (€6000)

Een serie over gezond zwanger zijn en bevallen, ongehinderd door allerlei
bijgelovigheid. We hebben voor een nieuwe scriptschrijver gekozen. Gebedspunt om
de juiste toon te vinden!

Let op mijn woorden – in Kabyle en in Koerdisch (Sourani)
Kinderen presenteren bijbelteksten zonder
omhaal - korte clips van 10-20 seconden. De
clips voor Noord- Afrika in Kabyle en wellicht
meer talen kunnen op korte termijn gefilmd
worden; voor de Sourani clips (Koerdisch) blijkt
het moeilijker om kinderen te vinden die de
taal spreken. Waarschijnlijk gaan we clips in het
Aramees maken.

Licht voor Noord-Afrika
Dit project ziet u al lang op ons lijstje staan.
Het wordt een prachtige dramaserie over
kerkvaders en martelaren uit de eerste eeuwen
van onze kerkgeschiedenis.

Mijn eerste woordjes
Hiervoor hebben we net een donatie
ontvangen die voldoende is om 100 clips te maken, die Arabische kinderen die niet
naar school kunnen, gaan helpen om te leren lezen en schrijven. We willen proberen
de clips in een vluchtelingenkamp in Libanon op te nemen; wilt u bidden voor de
logistieke uitdagingen hierbij?

Maaki 5

Kerstgroet van Arab Vision
Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de
vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede
boodschap brengt (Jesaja 52:7 NBG)

Maaki is Arabisch voor ‘met jou’. 4 Seizoenen
produceerden we al, vol indrukwekkende
getuigenissen van Arabische vrouwen die
ondanks de moeilijkheden van het leven hun
vertrouwen op hun God en Vader stellen.
In deze vijfde serie portretteren we onder
anderen vrouwen in vluchtelingensituaties, in het Midden-Oosten en erbuiten.

Op TV zijn momenteel de programma’s ‘Hoop voor morgen’ en ‘Leven als een
Koningskind’. ‘Hoop voor morgen’ raakt aan taboes op het gebied van seksueel en
huiselijk geweld en ons nazorgteam wordt nog steeds overweldigd door reacties. Bid
vooral voor ons team, dat we hun voldoende ondersteuning kunnen geven; dit werk
vergt heel veel emotionele en geestelijke energie! Leven als een Koningskind is een
heel praktische ‘handleiding’ voor het leven als christen.

Zie pagina 4 voor meer informatie over
het concert. Arab Vision betaalt mee aan
de huur van de plek waar het concert
plaatsvindt, en verder zijn de kosten voor
het filmen, monteren en uitzenden van het
concert, en voor gebruik op Facebook.

Nazorgwerk
We kunnen het niet genoeg benadrukken,
ons nazorgwerk via sociale media is
een vitaal onderdeel van het bereiken
van mensen in de Arabische wereld. We
hebben echter geen vaste inkomsten om
de salarissen te betalen. Wilt u overwegen
hiervoor een speciale gift te geven? Voor
wie de mogelijkheid heeft om een
collecte in kerk of gemeente te houden of
aan te vragen, heel graag!

100 gesprekken per dag!
Ons nazorgteam heeft ongeveer 100
gesprekken per dag met mensen die vooral
via Facebook contact zoeken of reageren op
programma’s.
Op onze Facebook pagina’s werden meer
dan anderhalf miljoen video’s van begin tot
eind gekeken in het eerste halfjaar van 2018.
(Voor niet-Facebook gebruikers: de meeste
mensen klikken na een paar seconden
alweer weg van een filmpje.)
In diezelfde periode konden we meer
dan 300 mensen voorzien van bijbels,
discipelschapscursussen, pastorale hulp en
links naar artikelen om mensen die contact
zochten, verder te helpen.

