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Trans World Radio (TWR) 
laat wereldwijd het Evangelie 
van Jezus Christus horen via 
de radio en andere media. 
Dit gebeurt via ruim 2.000 
zendstations en in meer dan 
230 talen. Het doel van TWR 
is de kerken te helpen bij het 
vervullen van Christus’ 
opdracht alle volken tot zijn 
discipelen te maken. Voor 
een aanzienlijk deel van de 
wereldbevolking zijn de  
uitzendingen van TWR de 

enige mogelijkheid om naar 
het Woord van God te  
luisteren. TWR zendt niet 
alleen eigen programma’s uit, 
maar ook die van  
protestants christelijke orga-
nisaties en kerken. TWR is 
een onafhankelijke, internati-
onale organisatie.
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voorwoord  

Beste vrienden van TWR, 

‘Zending bedrijven via de media, is dat 
niet heel onpersoonlijk en daardoor 
ineffectief? Voor echte evangelisatie is 
toch altijd een relatie nodig?’

Om eerlijk te zijn: als u met dit soort vragen rondloopt, dan 

heeft u een punt. Sterker nog: relatie ís erg belangrijk bij 

zending. Wanneer er een opening is om vanuit relatie te 

evangeliseren, doe dat dan vooral ook! Maar hoe moet het 

dan met de tallozen, die geen christenen kennen in hun 

directe omgeving? Dat komt voor in gesloten landen, waar 

christenen een minderheid zijn. Zij moeten vaak 

ook nog eens voorzichtig zijn met het zomaar 

delen van het Evangelie. Maar ook in Nederland of 

België zitten veel mensen in hun eigen ‘bubbel’ en 

delen het Evangelie niet. 

Hoe zorg je er dan voor dat mensen toch bereikt 

worden met het Goede Nieuws? En dat ze zich 

aangesproken voelen door de boodschap die ze 

horen? Door ervoor te zorgen dat deze bood-

schap hen bereikt in de situatie waarin ze zich 

bevinden. Technisch gezien: gebruik een medium 

dat binnen hun bereik is. Op het platteland, waar 

geen internet is, bereik je geen mensen via de 

sociale media.  Maar een stadsbewoner met een 

goede baan beweegt zich juist op internet; daar 

kun je hem of haar tegenkomen. Belangrijker nog 

is het om mensen te bereiken met een boodschap 

die bij ze past. Die aansluit bij de gevoelens en 

gedachten die ze hebben. In dit TWR Magazine 

leest u hoe we met media dicht bij de mensen 

komen. Zo mooi - reacties die we krijgen getuigen 

ervan hoe onze luisteraars een persoonlijke band 

ervaren met onze presentators: ‘Carola, ik wens 

jou ook een gezegende nacht. Het doet me iedere 

avond weer goed dat je daarmee afsluit.’

Hubrecht Smits

Agenda 
Ontmoeten we 
elkaar in 2019?

7 - 10 juni
Pinksterconferentie Opwekking

MissionExpo, Biddinghuizen

31 juli - 3 augustus
Terdege Zomerfair, Barneveld

22 - 24 oktober
Familiedagen

Evenementenhal, Gorinchem

Dichtbij 
door mediaLUISTERT U AL  

NAAR TWR? 
Bekijk het  

uitzendschema!

20

3TWR magazine



   de Roma
EEN VOLK WAAR NIEMAND 
NAAR OMKIJKT, WORDT 
GEZIEN DOOR GOD:

roma
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   de Roma

Dieven, leugenaars, oplichters  
en onmensen – dat is hoe de 
wereld aankijkt tegen Roma 
mensen. Ook veel Nederlanders 
denken zo over deze 
bevolkingsgroep. Voor de Roma  
is de onvoorwaardelijke liefde  
van Jezus Christus dan ook een 
geweldige ontdekking. Maar  
omdat ze al heel lang worden 
achtergesteld, vertrouwen ze  
de mensen van buiten hun 
gemeenschap niet. Er is daarom 
enorm veel behoefte aan Roma-
rolmodellen die in hun eigen 
gemeenschap de hoopvolle 
boodschap van het Evangelie  
willen delen.

De radioprogramma’s van TWR bevatten daarom vooral die 

elementen. Studio 865 is de partner van Trans World Radio in 

Bulgarije. In de studio in Sofia produceren onze collega's 

radioprogramma’s voor verschillende doelgroepen. 

Gekocht door Zijn bloed
De uitzendingen van pastor Nachko blijven niet zonder 

uitwerking. Naar aanleiding van deze radioprogramma’s stichtte 

hij al negen kerkjes en huisgemeenten. Maar Nachko blijft niet 

alleen achter de radiomicrofoon zitten. Hij reist met zijn vrouw 

Marusya stad en land af om zakradio’s, die op zonne-energie 

werken, uit te delen in de Roma-dorpen. Daarmee kunnen de 

inwoners de uitzendingen beluisteren. Ook probeert hij tijdens 

deze bezoeken hardnekkige Roma-tradities te doorbreken door 

er een Bijbelse visie tegenover te stellen. 

Zo ontmoette hij een vrouw die op haar elfde al werd 

verkocht als huwelijkskandidaat aan een man in een dorp 

verderop. ‘Ze vertelde me dat ze nog met poppen speelde, zo 

‘Ik praat met hen over Gods 
liefde. Een boodschap die hun 

hart aanraakt.’

P
astor Nachko Zaikov en zijn vrouw Marusya zijn zulke 

rolmodellen, met wie TWR in Bulgarije nauw samen-

werkt. Voor dit Roma-echtpaar staat het leven al vele 

jaren in het teken van evangelisatie. Voor talloze Roma in de 

wijde omgeving zijn zij een geestelijke steun en toeverlaat. 

Wanhopig en uitgespuugd
Pastor Nachko vertelt: ‘De Roma waar wij contact mee 

hebben, komen uit kleine dorpjes door heel Bulgarije. De 

meesten van hen zijn slecht opgeleid en ongeletterd. Ze zitten 

vast in destructieve tradities, zoals vroege uithuwelijking. Onze 

luisteraars zijn vaak wanhopig en voelen zich uitgespuugd door 

de maatschappij. Ik praat met hen over Gods liefde. Een 

boodschap die hun hart aanraakt.’

Het beste middel
TWR begon in 1996 met het uitzenden van radioprogramma’s 

voor de Roma in hun eigen taal. Inmiddels worden de  

programma’s beluisterd in Bulgarije, Albanië, Macedonië, 

Hongarije en Roemenië. Nog steeds is radio is het beste middel 

om de Roma te bereiken. De meesten van hen kunnen niet 

lezen en schrijven, maar houden van verhalen vertellen en 

muziek.  
Pastor Nachko deelt zakradio's uit in Roma dorpen.
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‘Radio is een zegen voor ons!’
‘Mijn naam is Radka, ik heb vier kinderen en kom uit het dorp Asparuhovo. Een paar jaar geleden werd ik een 
gelovige in God dankzij christelijke radio. Ik was analfabeet en wist niet hoe ik de Bijbel moest lezen. Maar mijn 
grote liefde voor God is de reden dat ik ben begonnen met leren lezen. Nu leer ik langzaam uit Gods Woord. Een 
geweldig en leerzaam programma op de radio is Hoop voor vrouwen. Dit is wat wij, de Roma, nodig hebben. We 
leren hoe we onze kinderen op de juiste manier kunnen opvoeden en onderwijzen door de Bijbel. God zij dank 
voor jullie geweldige uitzendingen, ze zijn een zegen voor ons. Ook al ben ik arm en woon ik in een klein huis, ik 
ben rijk door God. Ik dank God voor jullie. Bidden jullie voor ons?’

Geschiedenis  
van de Roma
Rond het jaar 500 trokken vanuit het noordwesten van 

India de eerste Roma richting Europa. Ze verdienden 

hun geld met handel, diverse ambachten en vermaak als 

muziek en dans. Eenmaal in Europa vestigden de Roma 

zich eerst op de Balkan. Een deel verspreidde zich 

verder over het continent. Rond 1400 begon de 

discriminatie van de Roma. Hierdoor nam hun welvaart 

enorm af, wat uiteindelijk leidde tot een neerwaartse 

spiraal van armoede. De grootste uiting van discriminatie 

en vervolging heeft deze bevolkingsgroep tijdens de 

Tweede Wereldoorlog ervaren. Toen werden er zo’n 

400.000 Roma omgebracht door nazi-terreur. Er wonen 

nu ongeveer 15 miljoen Roma in Europa, waarvan 

verreweg de meesten in de Balkan-landen. Exacte 

aantallen zijn niet bekend omdat Roma zich niet altijd 

laten registreren, met name door hun wantrouwen in de 

maatschappij en hun achterstand in ontwikkeling.
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jong was ze’, aldus Nachko. ‘Ik vertelde haar dat we 

gekocht zijn door het bloed van Christus, en ons 

nergens anders voor mogen laten verkopen!’

Een nieuw programma
De ontwikkeling van het radiozendingswerk voor de 

Roma staat niet stil. In 2019 wordt begonnen met een 

nieuw programma: Roma discipleship tool. Extra 

bijzonder is dat dit programma wordt geproduceerd 

door Roma uit verschillende Balkanlanden. Daarmee 

spreekt het direct tot het hart van de Roma-luisteraars. 

De serie bestaat uit eenvoudig Bijbels onderwijs, 

interviews met luisteraars, getuigenissen en muziek.  

Allemaal middelen om harten te raken en mensen tot 

Christus te brengen. Deze programmaserie, die naar 

verwachting meerjarig zal zijn, zal over de hele Balkan 

worden verspreid in diverse dialecten.

Het werk van pastor Nachko Zaikov en zijn vrouw 

Marusya is in beeld gebracht in de EO-Metterdaad 

documentaire Analfabetisme onder Roma.  

De uitzending is terug te zien via:  

www.transworldradio.nl/roma

EO-Metterdaad 

heeft het werk van 

pastor Nachko in 

beeld gebracht.
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‘Drie jaar geleden hoorde ik de blijde boodschap 

van het Evangelie. Zodra ik de waarheid 

ontdekte, ontving ik Jezus in mijn hart als mijn 

persoonlijke Verlosser.

Ik kom uit de Limbu-bevolkingsgroep in Nepal. 

De meeste mensen hier spreken hun eigen 

dialect. Velen begrijpen het Nepalees niet goed.

Op dit moment is het Sunaaing-inghangh 

programma van start gegaan. Dit programma 

past typisch bij de Limbu-gemeenschap en 

verkondigt de waarheid van het Evangelie.  

Voor ons is het een geweldige mogelijkheid het 

Evangelie in het leven van onze mensen te 

brengen. Als jonge christen heb ik de verant-

woordelijkheid opgepakt om als pionier het 

programma te promoten in onze gemeenschap. 

Het programma is heel populair en heeft een 

enorme impact door het gebruik van radio en 

digitale media (Facebook). Ik wil TWR-Nepal 

bedanken voor deze bediening!’
    - Kamal*, Nepal

Getuigenisnepal

*   D
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In de radiostudio bij TWR is 
Johan Schep een graag geziene 
gast. Opgewekt en hartelijk komt 
hij binnen om met veel enthou-
siasme zijn overdenkingen bij de 
Bijbel in te spreken. Hij werkt 
mee aan twee programma’s. Op 
weg met de Bijbel is er een van. Dit 
is elke werkdag om tien uur  
’s avonds te beluisteren op Groot 
Nieuws Radio of via de stream 
van TWR (www.twr.nl). Verschil-
lende sprekers wisselen elkaar af 
in deze serie.  

hoofdstuk te bespreken. Ik vat het een beetje samen en haal er 

dan wat punten uit die voor ons vandaag van belang zijn, waar je 

wat aan hebt.’

Het is voor de evangelist niet moeilijk om te bedenken waar hij 

over wil spreken in de uitzendingen. ‘Vergeet niet’, zegt hij, 

‘dat daar ook 45 jaar Bijbelstudie achter zit. En ik heb een 

kleurrijk leven achter me liggen, daar zitten zoveel voorvallen 

en voorbeelden in. De moeilijkheid zit hem vaak in de tijd die 

zo snel om is.’

Vrijheid
Op de vraag waarom hij deze programma’s maakt, is hij 

duidelijk: ‘Ik wil graag laten zien hoe geweldig het is om met de 

Heere Jezus te leven. Men praat veel over vrijheid. Vroeger was 

ik een ‘vrije’ hippie. Met lange haren trok ik de wereld in, vrij om 

te doen wat ik wilde. Maar echt vrij was ik niet. Alleen Christus 

kan ons echt vrijmaken. Ik heb dat ontdekt in een hutje in de 

Sinaï-woestijn, waar ik zo’n acht jaar gewoond heb. In 1973 ben 

ik naar Israël gegaan. Ik verlangde erg naar vrijheid, van binnen 

was ik altijd onrustig. Na drie weken brak er oorlog uit. Toen die 

voorbij was, ben ik de woestijn ingetrokken. Ik bouwde er een 

‘Dankbaar voor  
de kansen om het 
Woord te openen’

'Ik heb zeven minuten om iets te zeggen. Dat kan over van alles 

gaan. Van lessen die we van de arend of palmboom kunnen leren 

tot Bijbelse karakters die een voorbeeld voor ons zijn.’ Daar-

naast is Johan Schep bezig met een serie over het Bijbelboek 

Handelingen. Deze studies duren dertien minuten en zijn via de 

website van TWR te volgen. ‘Elke aflevering probeer ik een 

Meer sprekers van 
het programma 
Op weg met de 
Bijbel

op weg met de bijbel

KENNISMAKEN MET SPREKER JOHAN SCHEP

Beatrix & Carola
Arie
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hutje, niet zover van Eilat vandaan. Daar vond ik onderin mijn 

rugzak mijn oude Bijbeltje, dat mijn moeder erin gestopt had. 

Door het lezen van de Bijbel kwam ik bij de Heere Jezus terecht. 

In Galaten 5 vers 1 las ik: Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft 

Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een 

slavenjuk opleggen. Twee woorden sprongen eruit: Christus en vrij. 

Ik heb mijn leven toen aan Hem gegeven.’ 

In de jaren die volgden sprak Johan veel met jongeren die hem 

in de woestijn opzochten en met dezelfde levensvragen 

worstelden. En hij las veel in de Bijbel. Op een dag werd hij 

geraakt door een vers uit het boek Ezra: Ezra had namelijk zijn 

hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om 

die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te 

onderwijzen (7:10). Terugkijkend zegt hij: ‘Dat vers heb ik altijd 

levend gehouden in mijn hart. Ik ben jarenlang in Israël 

gebleven als evangelist. Maar 

uiteindelijk kwam ik terug in 

Nederland waar ik in 2006 met een 

heel lieve vrouw getrouwd ben. En 

nu gaan er allemaal deuren open om 

over het Woord van God te spreken; 

bij Family7, Groot Nieuws Radio, 

TWR en in spreekbeurten. Daar ben 

ik heel dankbaar voor. De wereld 

kent de vrijheid van Christus niet. 

Maar ook mensen die naar de kerk 

gaan, kunnen gebukt gaan onder 

valse leer en niet echt vrij zijn. 

Daarom is het zo heel belangrijk om 

in Nederland het Woord van God 

open te doen.’ 

‘Dankbaar voor  
de kansen om het 
Woord te openen’

'Alleen Christus kan ons echt 
vrijmaken!'

Wat Johan 
Schep mee 
wil geven:
‘Mijn belangrijkste 
drijfveer is het omgewis-
selde leven: niet meer ik 
maar Christus leeft in 
mij. Bijna dagelijks zeg 
ik: “De Heere Jezus is 
voor mij gestorven om in 
mij te wonen en om door 
mij heen te leven. Het 
reddende geloof is 
levend in de gebrokenen 
van hart (zie Galaten 
2:20 en Jesaja 57:15).” 
Het is mogelijk om met 
God te wandelen buiten 
het paradijs. Wanneer je 
met iemand wandelt ga 
je in dezelfde richting, 
heb je hetzelfde tempo 
en praat je met elkaar. 
Maar als je praat, moet je 
ook luisteren naar de 
ander. Zo is het ook met 
God, geef Hem de tijd 
om tegen je te spreken. 
Dat doet Hij, vooral 
vanuit het Woord.’

Arie de Paauw
‘Ik heb net twaalf studies opge-

nomen, ontzettend leuk om te 

doen. Het is zo mooi om de 

boodschap door te geven. Mijn 

missie is om mensen bij de 

Heere Jezus te brengen en 

anderen die Hem al kennen te 

laten groeien in geloof.’

Theo de Koning
'Door mee te werken aan de 

uitzendingen van TWR geeft 

God mij de kans het Evangelie 

van het Koninkrijk overal te 

brengen waar mensen luisteren. 

Een bereik van meer dan een 

dienst op zondag. Het waaiert 

uit over de hele wereld.'

Beatrix Willemsen 
‘In je relatie met God kun je 

je waarde en identiteit 

vinden. Als coach wil ik 

mensen laten weten wie ze 

zijn en wat ze kunnen. Ik 

vind het fijn dat ik dit ook via 

Op weg met de Bijbel kan 

laten horen.’

Theo
9TWR magazine



‘Sinds ik luister voel ik 
      me niet eenzaam meer’

In Turkije krijgen tieners te horen dat ze de trots van de natie zijn, vooral als ze nationalis-
tisch en islamitisch zijn. Maar niet alle jongeren voelen zich daar goed bij. Sommigen zijn 
zelfs de wanhoop nabij. Je zou ze over Jezus willen vertellen! Daar heeft de Turkse overheid 
echter een stokje voor gestoken: evangelisatie onder minderjarigen is verboden... Gelukkig 
hebben de collega’s van TWR-Turkije daar een oplossing voor gevonden. Ze maken een 
radioprogramma op de populaire FM dat niet direct evangeliserend is, maar wel openlijk 
christelijk. Ze gaan vol bewogenheid naast de tieners staan. Met resultaat!

turkije

Meryem, 25 jaar
‘Mijn moeder vertelde me onlangs dat ze is 

verkracht op haar vijftiende. Omdat ze nog zo 

jong was nam de kinderbescherming mij mee 

toen ik werd geboren. Ik had in mijn kinder-

jaren wel contact met haar, maar ze wilde 

nooit echt een relatie met me. Later trouwde 

ze met een andere man en kregen ze samen 

kinderen. Ik voelde me altijd afgewezen en 

eenzaam. Maar er was een andere familie die 

naar mij omkeek. Het bleken christenen te 

zijn. Zij hielpen me om te gaan studeren en 

wezen me op jullie radioprogramma. Dat 

hielp me enorm. Omdat ik verhuisde ging het 

contact verloren. Toen ik na jaren terugkwam, 

vroegen ze of ik nog naar de uitzendingen 

luisterde. Eerlijk gezegd niet. Uit nostalgie 

zette ik de radio aan op jullie programma. Een 

week later aanvaardde ik Jezus in mijn hart. 

Het is alsof ik het ontbrekende deel van 

mijzelf gevonden heb.’ 
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Fatma, 19 jaar
‘Ik werd thuis geslagen en ben toen ik veertien was weggelopen. Ik kon niet naar 

school en werd door iedereen afgewezen. Toen ging ik drugs gebruiken. Ik had een 

kleine radio op batterijen en begon naar jullie te luisteren. Nu voel ik me niet 

eenzaam meer, bedankt! Ik gebruik nog steeds drugs, zo is mijn leven. Ik wil wel naar 

een kerk gaan, maar ik ben bang dat de mensen daar me ook zullen afwijzen. 

Kunnen jullie helpen?’

Asya, 20 jaar
‘Ik groeide op in een conserva-

tieve, islamitische familie. En 

deed mijn best om altijd goede 

dingen te doen. In de derde 

klas van de middelbare school begon ik te luisteren naar 

jullie programma’s. Ik wist dat jullie christelijk waren, 

maar iets dwong me te luisteren. Ik kan het niet 

omschrijven, het was een gevoel. Ik paste jullie verhalen 

vaak toe in mijn leven en leerde er veel van. Op een 

gegeven moment ging ik mezelf vragen stellen over de 

islam. Dat maakte me bang, want we mogen geen 

vraagtekens plaatsen bij ons geloof. Maar ik kon het niet 

tegenhouden. Vier maanden geleden viel ik op mijn 

knieën en bad ik tot Jezus. Eerder voelde ik me erg 

schuldig omdat ik mijn geloof in twijfel trok, maar nu 

voelde ik vrijheid in mijn hart. Zo’n vrijheid heb ik nog 

nooit gevoeld. Ik heb de moed niet om anderen over 

mijn geloof te vertellen. Bid alsjeblieft voor mij.’

Gebed
Vader in de Hemel, ontferm U 
over deze drie jongeren. U 
kent ze en weet precies wat 
ze vandaag nodig hebben. 
Dank U wel voor wat U doet 
in hun levens!
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Arabische  
jongeren  
steeds meer online

‘Ik kan geen vervalsingen 
ontdekken in wat jullie me 
laten horen over jullie 
Evangelie. Maar het is in 
tegenspraak met wat mij altijd 
geleerd is. Bedankt voor het 
delen, maar bid alsjeblieft 
voor mij, zodat me duidelijk 
wordt wat voor soort God 
jullie hebben’
 - Rami, Irak

 … dit de top 3 is van 
het aantal reacties op 
‘Ala’s Diary’ in een half 
jaar tijd: (data 2e helft 2018)

Sociale media Televisie Radio

2015

2018

25%

63%

51%

21%
18%

60%

10%

22%

Krant

Arabische jongeren en hun gebruik van media

4007
3158 1030

Irak LibiëAlgerije

Stel, je bent kind en ver van huis door de oorlog in jouw eigen 

land. Je moeder heeft maar één technisch apparaat tot haar 

beschikking: haar smartphone. Daarop hoor je een vrolijk liedje 

over een trein waar ze je aan boord verwachten. Je blijft 

luisteren, want in die trein zijn nog meer kinderen en ook grote 

mensen, en ze klinken zo vrolijk. Ze vertellen dat het komt door 

de Heere Jezus. Ze begrijpen wel dat jij soms verdrietig bent. 

Maar ze zeggen dat het niet zo blijft. Je hoort mooie verhalen uit 

de Bijbel en je wilt meteen nog een aflevering horen…

Dit is bijna werkelijkheid. Want de speciale kinder-app van TWR 

Arabisch komt naar verwachting dit jaar online. De eerste 

dertien afleveringen zijn al opgenomen en gemonteerd. Nu zijn 

de app-bouwers druk bezig. Vervolgens moet er flink reclame 

voor gemaakt worden. En dan kan de vaart erin!

Dat loopt (bijna) als een trein!

…alle programma’s 
die TWR Arabisch 

uitzendt via de ether 
ook via internet te 

beluisteren zijn?

… het jongeren- 
programma ‘Ala’s 
Diary’ reacties  
krijgt uit 16 landen,  
bijna altijd via  
de sociale  
media?

#weetjeweldat

Terwijl Turkije mooie kansen biedt op de FM en ook online, is uitzenden via FM vaak niet haalbaar in het 
uitgestrekte Arabische gebied: het bereik is beperkt en veel moslimlanden tolereren geen christelijke 
FM-zenders. Daar komt bij dat steeds minder Arabische jongeren luisteren naar de middengolf en korte golf. 
Dus wordt internet (luister-apps, internetradio, Facebook met audioclips, etc.) steeds belangrijker voor 
TWR in deze regio. 

11TWR magazine



D
A

G
 

D
A

G
 

D
A

G
 

D
A

G
 

D
A

G
 

D
A

G
 

D
A

G
 

D
A

G
 

D
A

G
 

D
A

G
 

07

08

09

10

13

14

11

15

12

16

D
A

G
 

01
D

A
G

 

02

D
A

G
 

03

D
A

G
 

04

D
A

G
 

05

D
A

G
 

06

AFGHANISTAN
Op de Pashtu-uitzendingen 
zijn vorig jaar meer dan 4000 
reacties gekomen. Het TWR- 
team kon in bijna 2000 
vervolggesprekken dieper 
ingaan op de inhoud van de 
programma’s. Bid de Heere 
om doorwerking van Zijn 
Geest in harten van luiste-
raars.

BANGLADESH
In Bangladesh is slechts 0,3% 
van alle mensen christen. In 
2018 zijn er 330 groepen 
gevormd die thuis rondom 
een radio het Evangelie 
horen. Dank God dat op 
deze manier bijna 3000 
volwassenen dagelijks het 
Evangelie horen.

CHINA
Bid voor de inwoners van 
China. Het toezicht op de 
media (radio en televisie, 
maar vooral ook internet) is 
enorm verscherpt. De 
vrijheid van godsdienst is 
hiermee nog meer aan 
banden gelegd.

CONGO
In de DR Congo worden de 
programma’s van TWR onder 
meer via enkele lokale FM- 
stations uitgezonden. Dank 
God voor deze mogelijkheid.

ETHIOPIË
In Ethiopië wordt het radio-
programma De Weg naar 
Rechtvaardigheid uitgezonden 
voor de Oromo en Afar, 
waardoor een groot deel van 
het islamitische bevolkings-
deel van dit land bereikt kan 
worden. Bid dat luisteraars 
hun harten zullen openstellen 
voor de liefdevolle boodschap 
van het Evangelie.

INDIA
Dank de Heere dat TWR al 
meer dan 40 jaar mag 
werken in India, waar meer 
dan 1,3 miljard mensen 
wonen. In meer dan 100 
talen wordt het Evangelie 
verspreid over heel het land.

INDONESIË
Bid dat christenen in Atjeh 
de moed niet verliezen, maar 
staande zullen blijven in 
verdrukking en vervolging 
ten gevolge van de strenge 
islamitische wetgeving die 
daar wordt gehanteerd. 

IRAN
God zij dank! De program-
mamaaksters in een buur-
land van Iran kunnen onge-
hinderd werken. Bid voor 
inzicht in de beste manieren 
om Iraniërs te bereiken. 

ISRAËL
Dank God voor Messiasbelij-
dende gelovigen in Israël met 
wie TWR kan samenwerken. 
Vraag de Heere God om wijs-
heid bij het bouwen van 
nieuwe partnerschappen.

KENIA
Dit jaar wordt een nieuwe 
radioserie Knowing God 
uitgezonden voor de Kalen-
jin, een groep verwante 
volken in het westen van 
Kenia. Ze leven dikwijls in 
angst voor de natuur en de 
dood. Bid dat velen hun 
angst zullen inruilen voor de 
hoopvolle toekomst die 
Christus voor ons in gedach-
ten heeft.

MALI
Radicaal-islamitische en 
criminele groepen veroorza-
ken veel geweld in Mali, 
waardoor veel plaatsen niet 
meer kunnen worden 
bezocht. Dank God dat het 
Evangelie nog steeds wordt 
uitgezonden via FM-zenders 
in dit land en bid dat dit 
werk kan doorgaan.

MAURITANIË
Omdat Mauritanië buiten het 
bereik ligt van de zenders 
van TWR, worden program-
ma’s verspreid via SD-kaar-
ten en audiospelers. Bid dat 
velen op deze wijze het 
Evangelie zullen horen en 
Christus aannemen.

Bid 
en dank mee

voor het werk van TWR

NEPAL
Ondanks toenemende 
onderdrukking en vervolging 
in Nepal groeit het aantal 
christenen gestaag. TWR 
heeft een actieve rol met 
programma’s in drie talen 
voor grote delen van de 
bevolking.

NOORD-KOREA
Dank voor de dagelijkse 
uitzendingen met de verlos-
sende boodschap van het heil 
in Jezus Christus. Bid dat de 
gesprekken op regerings-
niveau zullen leiden tot meer 
vrijheid en welvaart voor de 
bevolking.

OEZBEKISTAN
De verantwoordelijke voor 
het TWR-werk in Centraal-
Azië heeft vele jaren Gods 
bescherming ervaren op al 
zijn reizen. Alle eer aan God! 
Nu hij met pensioen gaat, 
bidden we voor een goede 
overdracht van zijn werk-
zaamheden.

PAKISTAN
Bid voor het team van TWR 
dat actief is in Pakistan. Hun 
werk is moeilijk en niet 
zonder gevaar. Toch worden 
we verrast door mooie 
getuigenissen van luisteraars 
en TWR-medewerkers.

12 TWR magazine
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GUAM 
Bid voor bewaring van dit 
zendstation in de Stille 
Oceaan. Regelmatig worden 
de antenne-installaties 
bedreigd door orkanen. 
Dank voor de voortgang van 
de radiouitzendingen naar 
Noord-Korea en China. En 
ook voor de uitzendingen die 
TWR vanuit Guam heeft 
verzorgd als reactie op het 
natuurgeweld in Indonesië.

SILK ROAD TRANS-
MITTER
Dank voor de mogelijkheid 
die TWR heeft gekregen om 
in het hart van Centraal-Azië 
uitzendingen te verzorgen. 
Bid dat deze uitzendingen 
door velen zullen worden 
gevolgd.

SWAZILAND
Bid dat de kortegolfuitzen-
dingen vanuit Swaziland naar 
Somalië, Ethiopië en andere 
delen van Oost-Afrika met 
een helder signaal ontvangen 
worden en dat vele luiste-
raars zo het Evangelie zullen 
horen.

BELGIË
Dank voor het nieuwe 
programma Melk en honing. 
Bid dat daardoor meer 
mensen naar twr.be gaan 
luisteren en tot geloof 
komen.

NEDERLAND
Dank dat we via steeds meer 
zendstations de mensen 
weten te bereiken. Bid dat 
dit mensen tot Christus zal 
brengen.

VERENIGDE STATEN
Dank voor de visie en het 
leiderschap vanuit ons 
hoofdkantoor. Bid dat God 
de gedachten en activiteiten 
van onze collega’s steeds 
weer leidt.

Bid 
en dank mee

voor het werk van TWR

‘Een krachtig gebed van een rechtvaardige 
brengt veel tot stand.’ Jakobus 5:16

SRI LANKA
Dank voor de enorme inzet 
en positieve uitstraling van 
het TWR-team in Sri Lanka. 
Het werk wordt gezegend. 
De luistergroepen breiden 
zich uit en er wordt enthou-
siast gereageerd op de 
uitzendingen.

SYRIË
Dank dat TWR momenteel 
een extra aflevering per 
week van Hoop voor Syrië 
kan uitzenden. Gulle giften 
uit Nederland en een 
gunstige dollarkoers maak-
ten dit mogelijk! Bid voor 
Gods ware vrede voor de 
vele Syrische oorlogsvluchte-
lingen die nog niet naar huis 
durven.

TADZJIKISTAN
Luisteraars zijn niet gewend 
iets van zich te laten horen. 
Dank voor de gelegenheid 
om ook in dit gesloten land 
het Evangelie te laten 
klinken. Bid om geloof om 
ondanks alles toch met het 
werk door te gaan.

TURKIJE
Dank God dat, ondanks 
donkere wolken boven 
Turkije, TWR er nog altijd 
kan uitzenden. De overheid 
probeert steeds meer grip op 
de media te krijgen. Bid voor 
inzicht in Gods plannen op 
Zijn tijd.

BENIN
Dank God voor de licentie 
die de regering van Benin 
heeft verleend voor een 
nieuwe middengolfzender, 
waarmee TWR het grootste 
deel van Nigeria kan berei-
ken. Bid dat de uitzendingen 
tot zegen zullen zijn, bijvoor-
beeld in het door Boko 
Haram beheerste gebied.

ROMA
Dank voor de aandacht die 
christelijke organisaties 
schenken aan de Roma-bevol-
kingsgroep in de Balkan. Hun 
leefwijze en beleving van het 
geloof is heel anders dan wij 
gewend zijn. Maar de Heere 
werkt door in de harten van 
veel Roma.

RUSLAND
Bid voor het TWR-team in 
Krasnojarsk. Hun radiopro-
gramma wordt goed beluis-
terd, ook door de jeugd! Bid 
voor een geschikte auto voor 
het team, zodat het zijn 
werkterrein kan uitbreiden.

SENEGAL
Evenals in Mauritanië, 
worden de programma’s van 
TWR in Senegal voornamelijk 
verspreid via SD-kaarten en 
audiospelers. Bid voor zegen 
op dit werk.

SOMALIË
Bid voor de kleine en zwaar 
vervolgde christelijke 
gemeenschap in Somalië. 
TWR zendt Somalische 
programma’s uit via een 
kortegolfzender. 
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Rampen en media 
zijn een bijzondere 
combinatie. Immers, 
als er iets ernstigs aan 
de hand is, zijn de 
media er als de kip-
pen bij om er verslag 
van uit te brengen. 
Misschien wrang, 
maar dat is ook wel 
de manier om de hulp 
op gang te brengen. 
Maar kunnen de me-
dia in het rampgebied 
zelf ook een rol spe-
len? En kan TWR 
daar ook iets in bete-
kenen? Is er ruimte 
voor het Evangelie?

I
n de eerste dagen van een ramp is 

communicatie van groot belang. Het 

kan levensreddend zijn. Maar het 

probleem is dat de infrastructuur 

daarvoor juist verwoest is. Ook in die 

omstandigheden kan TWR wat beteke-

nen. Zo functioneerde de eerste dagen 

Open Bijbel bij rampen

na de orkaan op St. Maarten de TWR-

zender op Bonaire als noodzender. 

TWR-directeur Hubrecht Smits licht toe 

welke afwegingen een rol spelen: ‘We 

vinden dat we de mensen moeten 

bereiken in de situatie waarin ze zich 

bevinden. We voelen ons betrokken op 

onze luisteraars en willen dan ook onze 

verantwoordelijkheid nemen. Tegelijker-

tijd moeten we ons realiseren dat we 

geen noodhulporganisatie zijn. In de 

meeste gevallen betekent dit dat we 

geen materiële hulp zullen bieden. Wel 

passen we waar mogelijk de program-

mering aan. Als het om overleven gaat, is 

er soms weinig ruimte voor het 

Evangelie. Tegelijkertijd is dat Evangelie 

in zulke omstandigheden juist ook 

reddend en bevrijdend. Vaak zetten we 

in op het geven van nuttige informatie en 

tips bij trauma’s, verlies en rouwverwer-

king. En ja, dan mag ook de Bijbel 

opengaan. Het is verwonderlijk dat er 

juist in deze omstandigheden honger is 

naar het Woord en mensen juist dan 

gaan vragen om meer te mogen horen!’

Aardbeving en tsunami in 
Indonesië
‘In 2018 is er een drietal ernstige 

natuurrampen geweest in Indonesië. 

Steeds opnieuw hebben we in samen-

werking met onze internationale 

organisatie gezorgd voor programma’s 

die toegesneden zijn op deze situatie. 

We financieren de uitzendingen op FM 

en korte golf, maar zorgen ook voor 

radio’s. Veel mensen zijn die namelijk 

kwijtgeraakt.’ 

De reacties zijn bemoedigend. Zoals 

deze: ‘Elke ochtend luister ik naar je pro-

gramma's in mijn winkel. Het moedigt 

ons echt aan sterk te blijven in deze 

moeilijke tijden en helpt ons in te zien 

dat er inderdaad hoop is voor de 

toekomst.’

Hoop voor Syrië
Al een aantal jaren verzorgt TWR 

uitzendingen voor slachtoffers van de 

burgeroorlog in Syrië. De uitzendingen 

zijn aangepast aan de situatie van de 

Syriër: onder moeilijke omstandigheden 

weer thuis of nog onderweg als vluchte-

ling binnen of buiten Syrië. Luisteraar 

Yousef in Syrië zegt: ‘Vrees is het 

dagelijkse emotionele gevoel waar we 

tegenaan lopen, maar als je ons eraan 

herinnert hoe we moeten leven en 

afhankelijk zijn van de Heere, dan voelen 

we ons veilig in Hem. Bid voor ons!’

wereldwijd

‘Juist in deze 
omstandigheden is 
er honger naar het 

Woord.’ 
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'Ik ben christen geworden! Ik woon bij mijn 

moeder, maar weet niet hoe ik met haar het 

nieuws over mijn bekering kan delen. Ze is een 

toegewijde moslima en heeft al zoveel pijn, 

omdat ze mijn 13-jarige zus verloor. Ik ben de 

enige die over is. Jullie programma moedigt me 

aan om uit te komen voor mijn geloof en trouw 

te blijven. Maar vanwege mijn moeder word ik 

verdrietig. Bid alstublieft voor mij, zodat ik het 

goede nieuws over Jezus met haar kan delen!'

    - Moayyad*, Syrië

Getuigenis

syrië
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kenia

‘A ls ik mijn schapen kwijt ben, bel ik 

even naar de radio. Het duurt dan 

nooit lang voor iemand terugbelt die 

ze ergens heeft zien lopen en dan heb ik de 

schapen zo weer terug.’ Dit vertelde een vrouw 

van het platteland in Kenia aan Hubrecht Smits 

van TWR-Nederland tijdens zijn werkbezoek in 

Kenia. ‘Het bijzondere van Kenia vind ik dat het 

radiostation van TWR een grote plaats heeft in 

het maatschappelijke leven’, reageert hij. ‘Mensen 

luisteren graag omdat ze bij willen blijven, de laat-

ste nieuwtjes willen horen. Tussen die plaatselijke 

berichten door worden christelijke programma’s 

uitgezonden. Op deze manier bereiken we 

Kenianen op de plek waar ze zijn met het 

Evangelie.’

Gevaarlijk gebied
TWR-Kenia kreeg in 2005 zes licenties om in 

nieuwe gebieden te gaan uitzenden. Normaal 

gesproken zijn deze licenties heel duur, maar 

deze waren voor het arme, onderontwikkelde 

Radio  
als tamtam

platteland. Voor de commerciële stations is dit 

gebied niet interessant; reclamemakers richten 

zich bijvoorbeeld liever op de steden, waar 

mensen wonen die meer te besteden hebben. 

Ook het team van TWR-Kenia had in eerste 

instantie wat gemengde gevoelens bij de licenties. 

Het was een prachtige mogelijkheid om het 

Evangelie verder bekend te maken in een gebied 

waar vooral moslims wonen. Maar die gebieden 

lagen ook op afgelegen en onveilige plaatsen in 

het noorden en oosten van het land. Een ervan, 

Garissa, werd door terroristen zelfs tot doelwit 

voor hun aanslagen benoemd. 

God ziet iedereen
Toch zijn er zendstations gekomen. En nu, een 

aantal jaren later, zijn er veel luisteraars onder de 

moslims. Oninteressante gebieden in de wereld 

tellen bij de Heere mee! Hij zag de mensen die er 

woonden al lang. Dat wil niet zeggen dat alles dan 

gemakkelijk verloopt. Vanwege de grote dreiging 

zijn de drie radiostations in Garissa, Wajir en 
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Pizzabezorger  
bidt ‘s nachts  
voor moslims
Vincent Amara is pizzabezorger in Nairobi. Maar lang 
voordat die dagtaak begint, gaat zijn wekker al. Om drie 
uur ’s nachts – als de moslims opstaan om te bidden 
– gaat hij naar de radiostudio van TWR om daar te 
bidden. ‘In het verleden kreeg ik veel dreigende sms’jes 
als reactie op de radioprogramma’s’, vertelt hij. ‘Toen 
heb ik daar met het team voor gebeden. Sindsdien zijn 
er heel veel contacten met moslims. Ik heb veel vrien-
den in het veld die hun moslim-collega’s op het idee 
brengen om te luisteren. Zij kunnen mij ook bellen op 
een privé-nummer.’ Vincent is dankbaar voor deze 
mogelijkheid. ‘Mensen gebruiken het programma om 
het Woord van God te ontvangen. En op zondag is het 
als een kerk, omdat er in dat gebied geen kerken staan.’ 
Rond zes uur ’s ochtends stapt Vincent dan weer op z’n 
brommertje om de rest van de dag pizza’s te bezorgen 
in de stad.

Radio  
als tamtam

‘Wat is rijk en  
wat is arm?’
Kenia telt veel onbereikte volken, vaak islamitisch. Die wil 
TWR allemaal bereiken. Ondernemer en TWR-bestuurslid 
Steven Van Westreenen is al jaren betrokken en reist er 
binnenkort opnieuw heen. Als hij terugdenkt aan zijn 
eerste visiereis enkele jaren geleden, is hij opnieuw 
geïmponeerd:

‘Wat indruk op me maakt, is het grote werk van de Heere 
God in Afrika. Ik ontmoette bijvoorbeeld een schoen- 
maker die bijna niets had, maar zich toch rijk wist dankzij 
het Evangelie dat bij hem uit de radio kwam. Toen dacht 
ik: wat is rijk en wat is arm?’

‘Ik ben als bestuurslid en donateur betrokken bij het werk 
in Kenia. Dat ergens een zendmast staat is mooi, maar het 
gaat om de luisteraars: ik hoorde prachtige reacties op het 
Woord. TWR brengt een andere boodschap dan het 
welvaartsevangelie. Het gaat om het Evangelie van het 
kruis. Het lijden stopt niet, maar Jezus Christus heeft wel 
de dood overwonnen. Dat vraagt erom dat je opnieuw 
geboren wordt. God gaat met mensen aan de slag. Daar 
hoort heiliging bij - volgens mijn Keniaanse partners 
betekent dat trouwens ook dat je niet rookt en niet drinkt. 
Ze houden ons een spiegel voor.’

‘Onveilig heb ik me niet gevoeld, zelfs niet toen ik als 
enige Europeaan met Keniaanse TWR-medewerkers een 
sloppenwijk bezocht, of tijdens een autorit van acht uur. 
Schokkend was het om te zien dat rijk en arm zó dicht op 
elkaar leven, dat had ik niet gedacht. Het was een levens-
veranderende reis.’

Mandera helaas al langere tijd onbemand. De 

programma’s voor deze stations komen nu 

rechtstreeks uit Nairobi. In eerste instantie werd 

er een satellietverbinding gebruikt, maar sinds 

vorig jaar wordt er gebruik gemaakt van streaming, 

dat veel goedkoper is en goed werkt. 

Getuigenissen van luisteraars laten zien dat het 

Evangelie mensen werkelijk verandert. Een vrouw 

vertelde bijvoorbeeld dat ze vroeger zelf sterke 

drank brouwde en dat aan anderen verkocht. ‘Ik 

deed dat een hele tijd, maar het hielp me niet 

vooruit in het leven. Toen luisterde ik naar de radio 

en ik kwam tot de ontdekking dat ik niet alleen 

mijn eigen leven, maar ook dat van anderen 

verwoestte. Ik besloot te stoppen met de drank. 

Nu maak ik manden om te verkopen.’
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media

HOE KIES JE DE JUISTE MEDIA?

Het Goede Nieuws klinkt wereldwijd

In onze missie staat het zo mooi omschreven: ‘De wereld het 
Evangelie van Jezus Christus laten horen door de media, waar-
onder radio’. Maar welke media zet je in? Is radio verouderd en 
moet je internet gebruiken? Of moet je juist radio gebruiken, 
omdat die ook in gesloten landen komt waar internet gecensu-
reerd wordt? 

Een aantal jaren geleden was het eenvoudig. Bijna iedereen had wel een radio en 

waar geen radio’s waren, gingen we ze brengen. Nu is het zo dat er een veelheid aan 

media is. Het hangt van de situatie af van welke mogelijkheden we gebruik maken. 

Belangrijke factoren zijn de technische mogelijkheden en het mediagedrag van 

mensen. Lastig daarbij is dat het, vooral in gesloten landen, moeilijk is om helderheid 

over die factoren te krijgen. Kijk- en luisteronderzoek is er niet en mensen durven 

het vaak niet aan om op onze uitzendingen te reageren.

Radio is niet alleen interessant omdat dit medium gesloten landen binnenkomt. Het is 

ook een belangrijk medium omdat het door de mensen wordt vertrouwd. Radio 

scoort, zo blijkt uit allerhande onderzoeken, hoger in vertrouwen dan TV, kranten, 

sociale media etc. Maar wil je daar voordeel van hebben, dan moet er natuurlijk wel 

naar radio geluisterd worden. Als mensen niet gewend zijn naar radio te luisteren, dan 

zijn er veel mogelijkheden om uit te kiezen: SD-cards, apps, streams, podcasts etc.

Mauritanië
Mauritanië is een zeer gesloten land, 

waar alle christelijke activiteiten 

verboden zijn. Uitzenden via een 

radiostation ter plaatse is daarom niet 

mogelijk. Het verspreiden van 

materialen zoals audiospelers is 

riskant. Dit immense land bevindt zich 

grotendeels buiten bereik van 

christelijke zendstations. De meeste 

Mauritaniërs hebben een smartphone, 

die ze graag gebruiken. Daarom is 

besloten vooral SD-cards te gebruiken 

bij de distributie van audio. Als die 

eenmaal in de telefoon zijn geïnstal-

leerd, valt het niemand meer op dat 

hier sprake is van ‘zending via de 

media’.

Pakistan, Afghanistan en Noord-India
Een aantal jaren geleden is er gekeken naar de beste manier om Pakistan, Afghanistan 

en Noord-India te bereiken. Het zijn grote, uitgestrekte landen, die ook nog eens 

gesloten zijn voor het Evangelie. Vooral Afghanistan is een zeer gesloten land. Het idee 

werd geboren om vanuit Centraal-Azië dit deel van de wereld te bereiken met een 

krachtige middengolf-zender. Na uitgebreid onderzoek bleek dat er grote aantallen 

mensen binnen het potentiële bereik van zo’n zender wonen, die ook nog eens naar de 

middengolf-radio luisteren. Inmiddels is deze zogenoemde PANI-zender gerealiseerd. 
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De hele podcast is te beluisteren 

via www.twr.be. Of via Itunes of de 

Podcast-app van Apple onder de 

noemer ‘twr.be’. Foto’s van de 

gerechten en de recepten vindt u 

terug op de Facebookpagina Trans 

World Radio België.

C
iara: ‘Het viel me op dat in veel Bijbelverhalen 

maaltijden worden aangehaald. Eten en de Bijbel 

is dus geen vreemde combinatie. Daarom dacht 

ik dat het leuk zou zijn om van hieruit een 

reportagereeks op te bouwen met telkens een andere christen 

aan het woord in zijn of haar keuken.’ 

Aangezien veel van de gerechten uit de Bijbel geen bereidings-

wijze bevatten, krijgt de geïnterviewde de vrijheid een eigen 

versie te creëren van een bepaald Bijbels gerecht. De Bijbel-

passages, bijvoorbeeld over het vetgemeste kalf in Lukas 15 

(aflevering 2), zijn de kapstokken waaraan de interviews zijn 

opgehangen. Niet alleen het gerecht wordt besproken, maar 

ook de context van de Bijbelverzen zelf. ‘Het gaat over 

geestelijk voedsel, maar het wordt geserveerd als een levens-

verhaal. Het koken wordt gecombineerd met een gesprek over 

iemands passies, drijfveren en toekomst en het wordt afgewis-

seld met anekdotes. Het koken zelf is vooral bijkomstig en dient 

als originele insteek voor een diepgaander interview.’

Kersverse radioreeks België: 
Melk & Honing

Podcast over geestelijk en letterlijk voedsel

Trans World Radio België had al geruime 
tijd het verlangen om meer evangelisatie-
programma’s van eigen bodem te laten 
horen. Om die reden startte in november 
2018 het radioprogramma Melk & Honing. 
In dit programma gaat Ciara Goossens 
maandelijks op bezoek bij gewone  
mensen met buitengewone verhalen. 

bijbelse keuken

Kookprogramma’s zijn graag gezien, of in dit geval gehoord, 

bij het grote publiek. Via deze invalshoek wordt de Bijbelse 

boodschap in de reportages op een laagdrempelige manier 

gebracht aan niet-christenen, die in de eerste plaats de 

doelgroep van TWR vormen. ‘Veel mensen zijn niet meer 

vertrouwd met Bijbelverhalen en de boodschap van het 

Evangelie. Via deze radioreeks proberen we de luisteraars te 

prikkelen en hun interesse voor het Evangelie te wekken door 

hen te ontmoeten op vertrouwd terrein, zoals de keuken. Ik 

nodig je uit om de podcast, als die je aanspreekt, aan te raden 

bij je niet-christelijke vrienden’, aldus Ciara.

In de eerste afleveringen van Melk & Honing had Ciara 

gesprekken met: Elise Mukendi, de mede-oprichtster van 

Hillsong-Brussel; Karel Goetghebeur, saxofoonbouwer en 

directeur van Adolphe Sax & Cie; Rianne Botes, oprichtster van 

een ontwikkelingsproject in Zuid-Afrika; Shabnam Mahdavi, een 

Iraanse christen en ex-vluchteling; en ten slotte professioneel 

veldrijdster Jolien Verschueren. Elke derde vrijdag van de 

maand komt er een nieuwe Melk & Honing-aflevering uit.

 Elise Mukendi en Ciara Goossens
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nederland

Overdenkingen, Bijbelstudies en bemoedigingen, waaronder: 
Door de Bijbel  |  Leven met God | Op weg met 
de Bijbel | Wie je bent in Christus | Volg Mij 
discipelschap | Wandelen met God | Aad van de 
Sande pastorale cursus | Corrie ten Boom | 
Visje | Kind van God zijn | en nog veel meer... 
Via onze stream op wisselende tijdstippen en via onze audiotheek 
'on demand' te beluisteren. Bekijk de programmering op twr.nl

Luister via TWR-programma's

Door de Bijbel 
ma-vr 05:30 uur

Volg Mij  
(discipelschap) 
ma-vr 21:30 uur

Luisterverhalen TWR 
do 21:30 uur

Op weg met de Bijbel 
ma-vr 22:00 uur

Aad van de Sande 
(pastorale cursus) 
za 21:30 uur

OOK IN NEDERLAND LUISTEREN NAAR TWR?

Bekijk het uitzendschema!
Bent u al bekend met de radioprogramma’s van Trans World Radio  
in Nederland? Ontdek in onderstaand schema de verschillende  
programma’s die TWR uitzendt. En bekijk wanneer en via welk  
kanaal deze programma’s te beluisteren zijn.

‘Wat een mooie woorden  
vanavond naar aanleiding van de bruiloft te 
Kana. Ik 'moet' vaker luisteren op dit tijdstip! Tref-
fend betoog, wijze les, hoop. Dankjewel.’

‘Ik luister voor het slapen 
altijd naar jullie programma. Waan-
zinnig inspirerend en rustgevend.’

Trans World Radio 
(TWR) 
24/7 internet stream &  
audiotheek
twr.nl

Groot Nieuws Radio 
DAB+  
24/7 internet stream 
grootnieuwsradio.nl

Christelijke Omroep 
24/7 internet stream 
christelijkeomroep.nl

Reformatorische 
Omroep (radio 1) 
24/7 internet stream 
reformatorischeomroep.nl
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getuigenisnepal

‘Als het even kan luister ik naar de program-

ma’s van TWR in de Luo-taal. Om mijn gezin 

te onderhouden repareer ik radio’s in een 

plaatselijke werkplaats. Ik lijd aan epilepsie, 

dus ik was blij verrast met de uitzending die 

me vertelde hoe ik het beste om kan gaan met 

deze aandoening.* Een dokter beantwoordde 

enkele vragen waar ik veel aan had. Ik ben blij 

dat jullie programma ook aandacht besteedt 

aan discriminatie. Net als ik, worstelen veel 

mensen daarmee. Dit soort aandoeningen 

wordt vaak gelinkt aan mythes en tovenarij. 

Het programma laat zien dat dit niet de 

waarheid is. Ik heb al veel mensen op het 

radioprogramma gewezen!’

    -  Collins Obade (28), Ugenya in het westen 

van Kenia

*  TWR-Kenia zendt wekelijks een programma uit 

over gezondheid, in de Luo-taal en ook in het 

Swahili.

Getuigeniskenia
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Breien voor TWR 
‘Ik brei alles wat los en vast zit’, zegt Ruth Kroes uit Terneuzen. 

‘Beren, truien, dekentjes, sokken en wat je maar kunt 

bedenken. Soms brei ik dingen in opdracht of ik verkoop wat ik 

gemaakt heb op de markt.’ De opbrengst van haar werk gaat 

helemaal naar TWR. ‘Het garen krijg ik allemaal. Als mensen 

eenmaal weten dat je breit voor een goed doel, dan komen ze 

soms tassen vol brengen.’ Elke week organiseert Ruth Kroes 

een breimiddag waar iedereen welkom is. ‘Er komen mensen 

die eenzaam zijn of die wat aan de rand van de samenleving 

staan. Zelf brei ik dan voor TWR. Ik lees vaak wat voor en er is 

koffie voor iedereen. Een koek kost vijftig cent; ook die 

opbrengst is voor TWR.’ Over haar motivatie is ze helder: ‘Als 

ik denk aan al die mensen in de wereld die God nog niet 

kennen… maar jullie komen bij hen!’

Wie wat wil bestellen kan Ruth Kroes bellen: 

0115-615487. 

TWR ALS  
LEERBEDRIJF
Sinds januari 2019 mag TWR zich een erkend leerbedrijf 

noemen. Studenten met een mbo 3 of 4 niveau van de opleiding 

Economie & Administratie kunnen een stage bij TWR volgen. Er 

zijn stageplaatsen op het gebied van: management assistent, 

office assistent (secretariaat), medewerker mediaredactie en 

medewerker media vormgever. 

MAATSCHAPPELIJKE STAGE
Ook jongeren van de middelbare school kunnen bij TWR terecht 

als ze een plek zoeken voor hun maatschappelijke stage. Een 

mooie kans om eens binnen te kijken bij een zendingsorganisatie.

Pakistan en Afghanistan, het zijn landen die op de Ranglijst 

Christenvervolging twijfelachtig hoge posities innemen. Voor 

zendingswerkers zijn ze vrijwel niet toegankelijk. Toch wordt Gods 

Woord er verkondigd: via de radio. TWR bereikt deze landen met 

een krachtige middengolf-zender. 

Heeft u ook het verlangen dat mensen in Pakistan en Afghanistan 

dagelijks het Evangelie kunnen horen? We bieden u de mogelijkheid 

om één dag uitzending te adopteren. Dit wordt dan ‘uw’ dag. U kunt 

bijvoorbeeld uw verjaardag, trouwdag of een andere voor u 

bijzondere dag kiezen. Deze dag is een speciale dag voor u. U krijgt 

info over de programma’s en kunt vragen stellen aan de 

programmamakers. U kunt op de door u gekozen dag specifiek voor 

de luisteraars bidden. Op deze manier zal er straks het hele jaar 

rond gebeden worden voor de programma's en de luisteraars!

Tip: U kunt ook samen met uw Bijbelkring, vrouwenvereniging of 

diaconie een dag kiezen. Samen kunnen we zo gestalte geven aan de 

opdracht van de Heere Jezus Christus om alle volken te vertellen 

over Zijn liefde en verlossing. Helpt u mee? Voor € 300,- per jaar of  

€ 25,- per maand kunt u een dag adopteren.  

Meer info: www.adopteereendag.nl

ADOPTEER ÉÉN DAG  
UITZENDING!

Wilt u zich op een creatieve manier  
inzetten voor TWR? 

Neem gerust contact met ons op!  
Tel: 0342-478432 of  

info@transworldradio.nl

korte berichten
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VOORDELIGER GEVEN
Veel mensen doneren aan hun kerk, TWR en andere goede 

doelen. We willen u graag helpen zo slim mogelijk te geven. 

Wist u dat u met een schenkingsovereenkomst voordeliger 

kunt geven? U legt uw giften dan voor minimaal vijf jaar vast. 

Door zo’n schenkingsovereenkomst zijn uw giften volledig 

aftrekbaar van de belasting. Dat levert aan twee kanten winst 

op: belastingvoordeel voor u en zekerheid voor TWR. De 

hoogte van het voordeel is afhankelijk van uw inkomen. In 

sommige gevallen kunt u zelfs de helft van uw gift weer 

terugkrijgen. Een mooie manier om de belastingdienst bij te 

laten dragen aan de verkondiging van het Evangelie!

UW NALATENSCHAP 
LAAT HET EVANGELIE 
DÓÓRKLINKEN
Uw nalatenschap is een gevoelig onderwerp. Het gaat immers 

over het moment dat u er zelf niet meer bent. Toch kan het 

degenen die achterblijven helpen wanneer u uw wensen zelf 

hebt vastgelegd. Het biedt hen duidelijkheid en u weet zeker 

dat uw nalatenschap daar terechtkomt waar u het wilt.

Wanneer er geen testament is, gaat de erfenis naar de directe 

familie. Maar als u (een deel van) de nalatenschap wilt schenken 

aan een goed doel zoals TWR, dan kan dat ook. Op die manier 

helpt u om het Evangelie via de media te blijven doorgeven. 

Oftewel een erfenis met eeuwigheidswaarde! Hiervoor is dan 

echter wel een testament nodig dat door een notaris is opgesteld.

Vragen
We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen over dit 

onderwerp heeft. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met TWR-directeur Hubrecht Smits.

ADOPTEER ÉÉN DAG  
UITZENDING!

Naar aanleiding  
van één van de 
berichten meer 

informatie? 
Bel of mail ons: 
0342 - 478 432

info@transworldradio.nl

OF KOM LANGS IN 
BARNEVELD!
Vraagt u zich wel eens af hoe het Evangelie via radio broeders en 

zusters in gesloten landen kan bereiken? Of bent u benieuwd naar 

de levensveranderende getuigenissen van luisteraars van TWR? 

Nodig dan één van de presentatoren van TWR uit voor een 

bezoek aan uw kerk, vereniging of school. We kijken graag samen 

met u naar een geschikte invulling!

Dagje uit
Meer leren over het zendingswerk van TWR en tegelijk een leuk 

dagje uit? Kom dan langs bij TWR in Barneveld. We ontvangen u 

graag in ons historische pand Huize De Schaffelaar. Combineer 

een presentatie over het werk van TWR met een lunch, high tea 

en/of workshop porselein schilderen of handlettering.* 

*  De presentaties in Barneveld zijn gratis. Wel vragen we een collecte 

of een donatie ten behoeve van het wereldwijde werk van TWR. Wilt 

u naast de presentatie een aanvullende activiteit doen, dan zijn de 

kosten voor eigen rekening.

Nodig TWR uit,

TWR en 
Tussen de popmuziek op Wild Hitradio door klinken positieve 

uitspraken! Ze zijn het resultaat van een unieke samenwerking 

tussen TWR en Wild Hitradio, een Noord-Hollands commercieel 

radiostation dat popmuziek draait en veel luisteraars heeft in de 

Randstad. Wild heeft TWR benaderd om mee te werken aan een 

positiever en eerlijker geluid via de ether in de Randstad. TWR 

levert quotes die op de Bijbel zijn gefundeerd. Hiermee willen we 

de luisteraar nieuwsgierig maken. Op de site van Wild Hitradio staat 

uitleg van de uitspraken. Wij hopen en bidden dat deze nieuwe kans 

ons zal versterken om het Evangelie overal te laten horen!
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 *Meedoen kan tot 2 december 2019. De winnaar wordt door TWR geselecteerd en zal 
persoonlijk worden benaderd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
TWR legt uw gegevens vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We 

kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en 

producten d.m.v. post en e-mail. Als u deze informatie niet of op een andere manier wilt 

ontvangen kunt u dat aan ons laten weten via info@transworldradio.nl of tel: 0342-478432. Wilt u 

meer weten over TWR en uw gegevens? Bezoek dan www.transworldradio.nl/privacy-statement.    

Hoewel België een land is waar velen in naam christelijk zijn, 

is het ook een land waar de secularisatie hard heeft toegesla-

gen. Door middel van eigen programma's probeert het 

Vlaamse team in contact te komen met mensen die de genade 

van Jezus Christus nog niet kennen. De uitzendingen worden 

ook erg gewaardeerd door de protestantse christenen in 

België. Doordat ze met weinig zijn, beleven ze hun geloof 

vaak alleen.

Via www.twr.be zijn 24 uur per dag korte overdenkingen, 

pastorale programma’s en christelijke muziek te horen. TWR 

heeft een eigen studio in Brugge, waar deze stream wordt 

verzorgd en enkele programma's worden opgenomen. We 

leiden u graag rond en vertellen u over het werk in België.

Mail en  
win een  

verzorgde reis 
voor twee  
personen!

Inclusief!
•  VIP-bezoek voor twee 

personen aan de studio in 

Brugge

•  Tijd om de stad te bezoeken

• Lunch

• Diner

•  Reis (vervoer in overleg 

met prijswinnaar)

•  Hotelovernachting, incl. 

ontbijt

Mail uw naam, adres en waarom u meedoet naar: 

brugge@transworldradio.nl*

Win een bezoek  
aan TWR in het  
schilderachtige 


