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Uniek kerstconcert – fantastische kans om het Evangelie te delen!



Vier je geloof – vieringen voor de koptische gemeenschap



Van theologie en toverbal... – gedachten over de Arabische wereld



Kerstgroet – een goede boodschap

Beste vrienden,
Dit jaar hebben we de unieke gelegenheid om ons kerstprogramma in de openlucht midden in Caïro
te filmen. Samen met een Arabische muziekgroep 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 naar deze wereld, als Redder van de
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.
Helpt u mee om dit mogelijk te maken? Er is nog € 3500 nodig. 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. U kunt online doneren of uw gift
overmaken naar NL52 INGB 0005037361 – t..n.v. Stichting Arab Vision
Vier je geloof
De koptische christenen in Egypte hebben al heel wat geweld doorstaan en hoewel het lijkt alsof elke
aanslag hen weerbaarder en sterker in hun geloof maakt, zijn zij ook gewone mensen en 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
Egypte, waar overwegend koptische christenen
wonen in arme plattelandsdorpjes, een cursus
mensen uitnodigt terug te keren naar de
geloofsgemeenschap en de kern van de
christelijke geloofsbeleving.

van
die

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 zeven 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…
Wilt u meebidden voor dit project, dat de cursus een feest zal blijken 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?
Lees meer over dit project en over andere programma’s in onze december nieuwsbrief.

Van theologie en toverbal... gedachten over de Arabische wereld door Jos M. Strengholt
Onlangs hebben we een ruim 100 pagina tellend boekje
uitgegeven over de Arabische wereld. Het is door Jos Strengholt
geschreven en gaat o.a. in op de situatie van de Kerk in het
Midden-Oosten, de invloed van de media, het belang van cultuur,
de rol van de islam, etc.
“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,” schrijft Rineke Peterson op Uitdaging.nl
Bestel het dus 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

We vinden het een voorrecht dat we een goede boodschap mogen brengen aan de mensen in de
Arabische wereld. Op de foto ziet u een geïsoleerd dorpje in de bergen van Jemen. Bijna elk huis
heeft een satelliet schotel op het dak. Door onze programma’s op satelliet TV wordt vrede
aangekondigd in hun huiskamers; vrede met God. Wilt u meebidden dat de vrede tussen mensen
onderling ook hersteld zal worden in Jemen en in andere landen van het Midden Oosten waar nog
steeds gewapende conflicten zijn.
Namens het Arab Vision team wens ik u een mooie kerst,
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