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Colofon
TWR laat wereldwijd het Evangelie van
Jezus Christus horen via de media,
waaronder radio. Het doel 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 organisaties en
kerken. TWR is een onafhankelijke, internationale organisatie.
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Van generatie
op generatie
Net voordat het reizen onmogelijk werd door de coronacrisis
was ik met een collega in Ivoorkust op bezoek. We werden
meegenomen naar een afgelegen dorpje, waar we door een
hele familie ontvangen werden. Ik hoorde het verhaal van hun
bekering. Hun vader was een krijgsheer. Hij was ook de hoeder
van de amuletten van het dorp, die het dorp bescherming
moesten geven. Door radio kreeg hij de overtuiging dat hij
met zijn strijd en toverij op de verkeerde weg was. Hij nam
de boodschap van genade door Jezus Christus aan. Dat had
ingrijpende consequenties. Alle amuletten deed hij weg, zelfs
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altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als ouders zelf geen
christen zijn. We hebben daarom ook programma’s voor
kinderen en jongeren. Zij horen er helemaal bij. Daarover
leest u meer in dit magazine.
Of iemand het Evangelie nu hoort van zijn ouders of via de
media: geloven gaat nooit vanzelf. God schenkt zijn Geest,
waardoor mensen gaan geloven. Het is ook daarom dat het
zendingswerk onder ouderen en jongeren een zaak van gebed is.
Bidden is nog belangrijker dan de financiële middelen.
God zorgt daar immers voor op Zijn manier. Door de coronapandemie en de economische onzekerheid is geven niet
vanzelfsprekend. Bidt u mee dat TWR voldoende financiën
heeft, zodat onze projecten ondanks alles goede voortgang
mogen hebben?

Hubrecht Smits
Directeur TWR
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Jongeren in India
ontmoet je op internet
en sociale media
‘Weet je welke zoektermen studenten in India op internet
het meest gebruiken? Pornografie en de vraag hoe pleeg ik
zelfmoord.’ Deze trieste constatering doet Andrew Sundar,
regioleider van TWR Zuid-Azië. Jongeren in India, vooral in de
stedelijke gebieden, doen veel online. Op die plek zijn ze het best
bereikbaar. TWR zoekt hen daarom op internet op.

Veel jongeren worstelen met vragen over zingeving en
leefstijl. Zij zoeken op onderwerpen als ‘ik wil dood’
en ‘mijn vriend is verslaafd’. TWR India maakt daarom
korte filmpjes en teksten waarin deze termen voor
komen. Deze worden als advertentie op internet en
sociale media geplaatst, zodat mensen de weg vinden
naar de site van TWR. Op de eigen website en via sociale
media gaat TWR vervolgens vanuit Bijbels perspectief
dieper in op deze moeilijke onderwerpen. Mensen
kunnen ook contact opnemen en online of telefonisch
nazorg krijgen.

Hulpvraag

Zo vroeg een 25-jarige man om hulp. Hij is christen,
maar ook al acht jaar verslaafd aan pornografie. Hij wil
hier graag vrij van worden, maar het lukt hem steeds
niet. Het maakt hem depressief en soms denkt hij erover
na om zelfmoord te plegen. Zijn verslaving en depressie
hebben een negatieve invloed op zijn werk en op zijn
hele leven. Het liefst wil hij een nieuwe start maken,
maar hij krijgt het in zijn eentje niet voor elkaar.
Het team moedigt mensen aan om altijd weer terug te
keren naar God: ‘Door Jezus’ liefde en volbrachte werk
op Golgotha is dit mogelijk geworden. Er is niets wat
we kunnen doen om zelf Gods vergeving te verdienen.
En dus moet onze schuld als we gevallen zijn, ons er
ook niet van weerhouden om terug te keren naar onze
Schepper. Gods genade zal ons vergeven, hoewel we
ons wel moeten realiseren dat dat geen vrijbrief is om
te zondigen.’
Hoewel de vragen niet altijd makkelijk zijn om te
beantwoorden, bieden ze ook mooie kansen om
anderen te helpen en meer over God en de Bijbel te
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vertellen. Thema’s als ‘hoe ga je om met depressieve
gevoelens?’ en ‘hoe heeft God seksualiteit bedoeld?’
komen hierbij regelmatig aan de orde. De teksten op
internet en sociale media zijn in eerste instantie in
het Engels gemaakt. Veel mensen in India, zeker de
studenten, spreken deze taal. Een volgende stap is een
programma in het Hindi op te zetten. Deze taal staat
dichterbij een groot deel van de bevolking. TWR wil
ook graag het Evangelie meer bekend maken op
internet. Slechts twee procent van de 1,3 miljard mensen
in India is christen. Het merendeel van de bevolking is
hindoe (80%) of moslim (13%).

TWR India is opgericht in 1977.
Ze begon met uitzenden in

5 Indiase talen vanuit het enige
productiecentrum in Delhi.
Tegenwoordig zendt TWR India uit in

100 talen met behulp van 8 mediaplatforms vanuit 12 productiecentra
en 112 promotiecentra
in het hele land.

‘Het lukt me
niet om een nieuwe
start te maken...’
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GETUIGENIS

Slechts

‘Mijn leven was lang
niet zo leuk als ik wilde’

mensen in India
is christen.

Op de website van TWR India zijn onder
meer korte getuigenissen te zien van jonge
mensen die Christus volgen. Zij vertellen
hoe ze daartoe gekomen zijn.
Een voorbeeld
‘Ik was tien jaar oud en ik haatte Jezus.
Dat kwam omdat mijn ouders al hun tijd aan
Jezus en Zijn werk besteedden. Voor mij en
het gezin hadden ze geen tijd. Maar ik zat op
een topschool en vermaakte me prima met
mijn vriendinnen. Toen we wat ouder werden,
gingen we er graag op uit. We hingen wat rond,
kochten wat te eten en dan gingen we terug
naar huis. Alles veranderde echter toen ik
overgeplaatst werd naar een andere school. Ik
moest mijn vrienden achterlaten en het lukte
me niet om aansluiting op de nieuwe school
te vinden. Het waren heel andere mensen, ik
begreep ze niet zo goed. Ook met de studie
had ik moeite, de leraren gaven anders les en ik
kon niet goed aanhaken bij de lesstof. Kortom,
het leven was lang niet zo leuk als ik wilde dat
het was.’
Proberen
’Ik voelde een leegte in mijn hart. Wat
verlangde ik naar iemand die me helemaal
zou begrijpen. Ergens leek me dat dat dan
een hogere macht zou moeten zijn. Die zou
me zien en me begrijpen. Maar één ding wist
ik heel zeker: Jezus was het niet. Dat ging ik
niet proberen. Mijn ouders hadden immers
geen tijd voor me omdat ze Hem volgden. We
hadden niet echt contact, ze begrepen me
niet. Daarom ging ik op zoek naar een ander
geloof. Ik begon met het hindoeïsme en
probeerde het boeddhisme. Twee jaar lang was
ik op zoek. Maar telkens merkte ik dat ik zelf
degene was die probeerde in verbinding met de
godheid te komen. Ik moest tegen hem praten
en uitleggen waar ik doorheen ging. Ik kreeg
niet wat ik zocht, de leegte bleef. Uiteindelijk
dacht ik: nu ga ik Jezus proberen. Ik ga een
dag in de Bijbel lezen en kijken of Hij tegen me
spreekt. En dat deed Hij! Ik las uit Johannes
15:15 ‘Ik heb u vrienden genoemd’. Wat een
schok was het voor me dat God mij Zijn vriend
noemt. Ik bleef lezen in de Bijbel en ging
steeds beter begrijpen dat God een relatie met
ons wil hebben en dat Hij door de Bijbel met
ons wil praten. Mijn relatie met m’n ouders en
vrienden is nu goed. Maar God heeft de leegte
die ik van binnen ervoer opgevuld!’
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2% van de
1,3 miljard

TWR India
Aantal reacties van luisteraars
in 2019

Totaal 96.794
WhatsApp
Telefoon
Bezoeken
Gemiste oproepen
Brieven
SMS
E-mail

57,2%
20,5%
14,1%
5,0%
2,8%
0,3%
0,1%

(55.362)
(19.837)
(13.699)
(4.806)
(2.733)
(272)
(85)

42,3%
33,3%
13,9%
7,8%
2,7%

(1.507)
(1.187)
(495)
(276)
(95)

Media-distributie
in 2019

Totaal 3.560
CD’s/SD-kaart
Digitale audiobron
Nieuwe Testament
Bijbels
Radio’s

‘Ik had nooit gedacht
dat jullie me zouden
antwoorden’
JONGEREN IN ARABISCHE WERELD OP ZOEK

‘De toekomst ziet er
somber uit en ik maak
me zorgen. Ik word
depressief als ik de oorlog
om me heen zie en de
angst in de harten van
mijn familie en vrienden.
Maar als ik naar
afleveringen van Ala’s Diary
luister, voel ik vrede.
Hoe kan dat?’
Ghazwan uit Irak

Ghazwan uit Irak is vertrouwd met oorlog en
zorgen, dat laat zijn reactie duidelijk zien. Hij is
een van de vele jongeren uit het Midden-Oosten
die opgroeien in een wereld vol haat en geweld.
De meesten van hen missen hoop en toekomst
perspectief. Wie reikt het hen aan?
Het jongerenprogramma Ala’s Diary gaat in op de
uitdagingen waar jongeren in de Arabische wereld mee
te maken hebben. En dat niet alleen, het laat hen ook
zien dat Jezus de enige weg is naar een ander leven en
een hoopvolle toekomst. Het gaat over liefde in plaats
van haat. Over vergeving in plaats van wraak. Over
redding van zonden en genezing van gebroken harten.
Uit de vele reacties die binnenkomen op de redactie
blijkt dat deze boodschap nieuw is en dat jongeren
ernaar uitzien om meer te horen over de vrede van God.

Ali uit Jemen zegt bijvoorbeeld: ‘In Jemen voelt het alsof
je vastzit in de rotzooi en er nooit meer uitkomt. Maar
jullie hadden het over hoop en een beter leven met Isa
(Jezus), hoe zit dat?’

Veel respons

Jongeren vormen de grootste groep van de snel
groeiende bevolking in de Arabische wereld. In het
team dat werkt aan de programma’s denkt ook een
groepje tieners (15-17 jaar) mee over creatieve manieren
om hun leeftijdsgenoten te bereiken. Zij houden de
producer scherp en zijn alert op nieuwe trends onder
de jongeren. De producer zelf is ook jongerenwerker
in zijn kerk. >
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Naast radio is Ala’s Diary ook te vinden op internet en
sociale media. Veel respons komt ook via deze nieuwe
media binnen. Het aantal reacties is overweldigend.
Er zitten veel korte berichtjes tussen van luisteraars,
zoals: ‘Hi, bedankt, dit is nieuw voor me!’ ‘Prachtig!
Ik voel dat jullie me begrijpen’. ‘Wow, ik zie ernaar
uit om vaker te luisteren. Bedankt.’
‘De drempel om te reageren is lager geworden’, merkt de
projectleider op. ‘Dankzij de verschillende sociale media
die jongeren kunnen gebruiken, is het makkelijker voor
hen geworden om contact met onze nazorgafdeling
op te nemen. Maar ook al zijn er veel korte reacties, er
is nog steeds veel behoefte aan langere gesprekken.’
Een bijkomend voordeel van de nieuwe media is dat
jongeren die buiten de Arabische wereld wonen, ook
bereikt worden met programma’s die aansluiten bij
hun taal en cultuur.

Nazorg

Jongeren die contact zoeken met TWR krijgen
antwoord. Bij de nazorg worden waar mogelijk plaat
selijke kerken betrokken. Ook hier geldt dat nazorg
via internet veel mogelijkheden biedt op afstand. Voor
de tieners die reageren is het soms heel verrassend dat
ze serieus genomen worden en antwoord krijgen.
Ahmed uit Marokko heeft meerdere keren contact
met TWR gehad:

> ‘Ik twijfel aan God, door alle pijn en moeilijke

dingen die me overkomen. Waar is Hij wanneer
ik het moeilijk heb? Jullie zeggen dat Hij dichtbij is. Hoe? Waar?’

>

>

‘Wow, ik had nooit gedacht dat jullie me zouden
antwoorden! Onze Sheiks zouden me er al lang
uitgeschopt hebben als ik zulke dingen zei.
Ik wil graag meer weten, mag ik alstublieft
vragen stellen?’

‘Ik begin van Jezus te houden! Hoe kan

Hij een slecht mens zoals ik accepteren?’

> ‘Ik heb het gebed gebeden en ik voel nu vrede.

Maar als ik denk aan mijn familie en dat zij te
weten komen dat ik Christus nu volg, dan raak
ik wat in de war. Bid voor me.’

Bidt u mee?
Arabische jongeren zien uit naar een
boodschap van hoop en vrede. Als
ze christen worden, brengt dat vaak
moeilijkheden met zich mee. Maar het
verandert ook wat, in hun eigen leven en in
hun omgeving. Bid u mee voor de tieners in
de Arabische wereld?
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App Arabische kinderen
Voor kinderen in de Arabische wereld
heeft TWR een speciale app ontwikkeld.
Hiermee kunnen ze liedjes luisteren en
mooie verhalen uit de Bijbel horen. De app
wordt ook veel gebruikt door vluchtelingen.
Voor deze kinderen is de smartphone van
hun ouders vaak de enige mogelijkheid om
online iets te doen. Wat is er dan mooier dan
op die manier over God en Jezus te horen!
En ouders luisteren vaak net zo graag mee.

Aantal reacties op het Arabische
jongerenprogramma Ala’s Diary
in een half jaar tijd.
Soc. Media

SMS

Er wordt veel gereageerd op deze programma’s, die
zowel via radio als internet worden uitgezonden. Niet
alleen uit Syrië, maar ook uit andere landen waar jonge
Syriërs naartoe gevlucht zijn komt respons.

Telefoon

De Syrische jongeren worden wel eens een ‘verloren
generatie’ genoemd, omdat ze opgroeien in jaren van
oorlog en conflict. Zo ziet TWR hen niet. Juist ook naar
deze jongeren, die veel meegemaakt hebben en zich
vaak onzeker en verloren voelen, gaat Gods liefdevolle
hart uit. Het Syrische jongerenprogramma Youth in mind
vertelt hen over de almachtige God, die zijn beloften
waarmaakt aan degenen die Hem liefhebben en
volgen. Onderwerpen die in de serie voorbijkomen zijn
bijvoorbeeld: ‘mijn angsten’ en ‘hoe kan ik oplossen wat
verkeerd is gegaan in mijn leven?’.
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Syrische jongeren: geen
verloren generatie voor God!
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Totaal aantal unieke luisteraars: 12.349
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Kom naar Missie & Media
en stap in de wereld van zending
Hoe kunnen we mensen ver weg en dichtbij via hedendaagse media bereiken met Gods goede nieuws?
Bij TWR staat deze vraag centraal. Om u een inkijkje
te geven in het wereldwijde zendingswerk hebben we
het belevingscentrum Missie & Media ontwikkeld.
Hier stapt u letterlijk in de wereld van zending!

05

U maakt kennis met verschillende culturen en doelgroepen en
probeert in een interactief spel zoveel mogelijk luisteraars te bereiken.
Welke media hebben het meeste effect in een bepaalde regio? Welke
technische mogelijkheden zijn er? Is er ruimte voor evangelisatie,
of is er tegenwerking door de overheid?
Terwijl u tijdens uw bezoek over deze vragen nadenkt, krijgen
onbekende luisteraars een gezicht. U hoort bijvoorbeeld het verhaal
van Lena uit Rusland. Zij vertelt: ‘Toen ik 18 jaar was, trouwde ik en
kregen we een kind. Met mijn echtgenoot reisde ik door heel Rusland
en verkocht ik drugs. Het enige wat voor mij gold, was dat ik veel geld
verdiende. Ik dacht dat geld me gelukkig kon maken.’
Dankzij de uitzendingen van TWR ontdekte Lena dat er een andere
Bron voor vrede is, een Bron die echt gelukkig maakt.
Steeds een ander geluid, maar altijd dezelfde boodschap
In Missie & Media maakt u kennis met de 25 focuslanden waar
TWR Nederland zich op richt. Op een eigentijdse manier wordt u
geconfronteerd met de uitdagingen waar we voor staan. Want
zoveel landen, dat betekent ook: zoveel talen en culturen.

GA NAAR EEN OPNAMESTUDIO 03
IN INDONESIË, OF STAP IN AFRIKA
DE STRAAT OP EN MAAK EEN FOTO
VOOR DE GREEN SCREEN.

Hoe kunnen we de luisteraars in een bepaalde regio het beste
bereiken? Is de Bijbel vertaald in hun moedertaal? Is internet
beschikbaar of kunnen we beter gebruik maken van radiozenders?
Speel het spel en ontdek of het u lukt om bovenstaande vragen te
beantwoorden en de programmamakers via het juiste medium aan
luisteraars te koppelen.
Inspiratie en bemoediging
In Missie & Media wordt u uitgedaagd om na te denken over de
verkondiging van het Evangelie en wordt u bemoedigd door de
getuigenissen van onze luisteraars. Zij vertellen hoe hun leven
veranderde dankzij de uitzendingen. Vanuit eenzaamheid en diepe
duisternis vinden zij de weg naar het licht, de weg van vrede en hoop.
Missie & Media opent medio 2020 haar deuren. Kom met
gemeenteleden, uw gezin of collega’s naar Barneveld en loop in een
inspirerende en bemoedigende tocht een stukje met de luisteraars
én met TWR mee!
Kijk op onze website voor de openingstijden en reserveer
uw (gratis) ticket: www.twr.nl/missie-en-media
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MEDIAEVANGELISATIE
MAAKT HET
EENVOUDIG OM
IEDEREEN MET
HET EVANGELIE TE
BEREIKEN EN ZO
GEHOOR TE GEVEN
AAN DE BIJBELSE
OPDRACHT.
OF TOCH NIET?

WELKE RISICO’S NEMEN
CHRISTENEN IN NOORD-KOREA?
STAP IN DE CONTAINER
EN ERVAAR HET ZELF!
06

05

WIE SPREEKT WELKE TAAL?
SPEEL HET SPEL IN
DE TALENKAMER!

MISSIE & MEDIA:
GETUIGENISSEN,
WEETJES EN
INTERACTIEVE
SPELLEN

06
07

Beleef
heztelf!
BELUISTER DE
INDRUKWEKKENDE
GETUIGENISSEN VAN
LUISTERAARS UIT INDONESIË,
SIBERIË EN ETHIOPIË.
01

04
03

01

Van harte
welkom!
02
04

ZET DE
VR-BRIL OP EN
BEZOEK
LUISTERAARS.
02

SPEEL DE INTERACTIEVE
GAME IN DE CONTROL ROOM
EN BEREIK ZOVEEL
MOGELIJK LUISTERAARS.
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Gebedskalender
01

Arabische jongeren

Arabische jongeren groeien
in veel gebieden op te midden
van oorlog en haat. Bid dat ze
de vrede van Jezus Christus in
hun leven leren kennen en om
zich heen zullen uitdelen.

02

Arabieren in Israël

Arabieren in de staat Israël
(20%) hebben een lastige
positie: waar horen ze bij?
Bid dat steeds meer van hen
bij het Koninkrijk van God gaan
horen, al dan niet via onze
radio-uitzendingen.

03

Atjeeërs (Indonesië)

Dank dat mensen geraakt
worden door de uitzendingen
en bid dat ook het gesloten
deel van het eiland Atjeh
bereikt wordt.

04

Belgen

In Vlaanderen kunnen mensen
24 uur per dag luisteren naar
internetradio TWR.be. Bid dat
mensen in het grote aanbod
op internet TWR zullen vinden
en zo met het Evangelie in
aanraking komen.

05

Kabyle (Algerije)

Bid voor het NederlandsAlgerijnse echtpaar dat voor
TWR onder de Berber Kabyle
werkt. Bid om geopende harten
onder deze bevolkingsgroep
voor het Evangelie.

06 Noord-Koreanen

Dank dat er elke avond
uitzendingen zijn. Bid dat veel
mensen ze horen en erdoor
bemoedigd worden.
12 | Missie & Media Magazine

danks
Bid oren
de luisteraar
mee vo
ewerkers
en TWR-med
wereldwijd

07 Kashmiri’s

Bid dat de uitzendingen dit
volk kunnen blijven bereiken.
In India verhindert de overheid
het TWR-team om contact
met luisteraars te houden.

08 Koerden

Verspreid over het MiddenOosten wonen zo’n 40 miljoen
Koerden. Velen van hen
koesteren het ideaal van een
eigen staat. Bid dat ze hun
thuis zullen vinden in Christus.

09 India - jongeren

Veel jonge mensen in
India worstelen met een
pornografieverslaving of zware
depressiviteit. Bid dat TWR
hen zal bereiken. Bid ook om
wijsheid voor het nazorgteam
van TWR dat hier veel mee te
maken heeft.

10 Iraniërs

De Iraanse kerk is een van de
snelst groeiende ter wereld.
Dank God voor het netwerk
van contacten dat TWR in Iran
heeft en voor de conferenties
die TWR voor Iraniërs houdt
elders in de regio.

11 Limbu (Nepal)

Dank dat de Limbu program
ma’s in hun eigen taal
hebben. Bid dat er genoeg
uitzendmogelijkheden blijven.
Door toegenomen druk van de
regering zijn sommigen bang
om te luisteren.

12 Luo (Kenia)

De Luo wonen in het westen
van Kenia en zijn verwant
aan de Masai. De Luo zijn
voornamelijk christen, maar
vaak met een ‘liberale’ inslag.
Bid dat de gezondheidsradioprogramma’s in de Luo
taal een zegen mogen zijn
en dat ze hun geloof mogen
versterken.

13 Nederlanders

Ook in Nederland is via
internet en radio het Evangelie
te horen. Bid dat het mensen
zal versterken in hun geloof en
dat anderen de weg naar God
vinden.

14 Oeigoeren (China)

De overheid houdt hen
streng in de gaten. Bid dat de
programma’s die uitgezonden
worden vrede mogen brengen.

15 Oezbeken

Voor christenen in
Oezbekistan lijkt er iets meer
vrijheid te komen. Bid dat deze
ontwikkeling doorzet en dat
meer mensen openstaan voor
de radio-uitzendingen van
TWR.

16 Oromo (Ethiopië)

De Oromo zijn de grootste
etnische bevolkingsgroep
van Ethiopië, onderverdeeld
in subgroepen die deels
christelijk zijn en deels
islamitisch. TWR zendt
radioprogramma’s uit gericht
op de moslim Oromo. Bidt dat
zij hun harten openstellen voor
het Evangelie.

17 Palestijnse gebieden

Voor de Arabische inwoners
van de Palestijnse gebieden
zijn er grote culturele en
religieuze barrières om tot
geloof in Christus te komen.
Dank God voor de weinigen
die naar christelijke radio
luisteren. Vraag om zegen over
het contact met hen door het
nazorgteam.

18 Papoea’s (Indonesië)
Op het Indonesische eiland
Papoea wil TWR graag
uitzenden. Bid dat de juiste
partners gevonden worden
en dat de uitvoering van de
plannen voorspoedig gaat.

19 Punjabi’s (Zuid-Azië)

Met behulp van de Silk Road
Transmitter worden allerlei
bevolkingsgroepen in onder
andere Pakistan in hun eigen
taal bereikt. Bid dat deze
uitzendingen goede voortgang
mogen houden en dat onze
werkers veilig zijn in dat land.

20 Roma

Radio is erg belangrijk voor
de Roma, want velen kunnen
niet of slecht lezen. Bid dat ze
geraakt en bemoedigd worden
door de programma’s.

21 Russen in Israël

Relatief veel Russische
Joden in Israël kampen met
verslaving en sommigen
belanden zelfs op straat. Bid
voor het nieuwe TWR-project
waarbij Messiasbelijdende
Joden speciale Russischtalige
audiospelers aan hen geven.

22 Siberiërs (Rusland)

Dank voor het enthousiaste
team dat de programma’s
verzorgt en steeds weer
nieuwe wegen vindt om breder
uit te zenden.

27 S
 onghai

(West-Afrika)

23 S
 enoufo

(West-Afrika)

De Senoufo leven in Ivoorkust,
Mali en Burkina Faso, in het
overgangsgebied tussen
voornamelijk islamitisch
gebied en de animistische en
christelijke stammen in het
zuiden van West-Afrika. Bid
dat Senoufo die hun hart aan
Christus willen geven niet
worden verstoten of vervolgd.

De Songhai wonen met name
langs de rivier de Niger. De
meesten van hen zijn in naam
moslim, maar vermengen
dat vaak met traditionele
godsdienst. De Songhai zijn
een van de minst bereikte
bevolkingsgroepen. De
recente crisis en behandeling
door mede-moslims die de
levens en cultuur van mensen
verwoesten, maken dat ogen
en harten opengaan voor het
Evangelie. Bid dat veel Songhai
zullen kiezen voor de enige
Naam die gegeven is.

24 Serere (Senegal)

De Serere wonen vooral
in Senegal en daarnaast in
Mauritanië en Gambia. De
Serere hebben zich lang
verzet tegen de expansie
van de islam. In de 20e eeuw
hebben de meesten van hen
zich echter bekeerd tot de
islam. Vergeleken met andere
groepen in Senegal, staan de
Serere het meest open voor
het Evangelie. Bid dat velen
het Evangelie zullen horen,
voordat de open deur gesloten
wordt.

25 Syriërs

Veel Syriërs zijn op de vlucht
en leven onder moeilijke
omstandigheden. Bid dat ze
op die plekken waar zij nu
zijn, bereikt worden met de
boodschap van het Evangelie.

26 S
 omaliërs

(Kenia en Somalië)

Bijna alle Somaliërs zijn
moslim en hebben een strak
clanverband. Daardoor is er
weinig openheid voor het
Evangelie en worden
christenen zwaar vervolgd.
Toch blijkt uit reacties van
luisteraars dat er op individueel
vlak wel interesse is. Bid dat
meer Somaliërs hun hart
openstellen voor Christus.

28 Tadzjieken

Onder de Tadzjieken zijn
uitermate weinig christenen
en veel extreem conservatieve
moslims. Laten we om de
gelovigen en de zoekenden
heen staan met een muur van
gebed.

29 Tamils (Sri Lanka)

Dank voor de overweldigende
groei van de luistergroepen.
Bid dat de groepen trouw
blijven luisteren.

30 Toeareg

De Toeareg zijn vanouds
een een relatief klein Berber
volk dat door de Sahara
en Sahel-woestijn trekt. Ze
hebben geen eigen land. Hun
voertaal is Tamasheq. Op de
radioprogramma’s voor hen
komen veel reacties. Bid dat
de Toeareg het Evangelie dat
zij horen aan elkaar zullen
doorgeven.

31 Turken

TWR steunt christelijke
radiomakers op verschillende
plekken in Turkije. Dank God
voor hun enthousiasme en
bid voor een zegen als ze hun
plannen maken.
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Drie-minuten-programma’s
klinken overal in Siberië
VEEL VRAAG NAAR MEER UITZENDINGEN

Twee moeders raken aan de praat als ze hun
zoontjes ophalen van een kinderkamp. De een
is christen en werkt voor TWR, de ander is
getrouwd met de eigenaar van een radiostation
die moslim is. Al gauw komt het gesprek op de
programma’s die TWR maakt. In Siberië worden
dagelijks korte programma’s uitgezonden via
veelbeluisterde zenders. In drie minuten klinkt
een heldere christelijke boodschap. ‘Je zou eens
contact met mijn man moeten opnemen’, zegt de
ene vrouw tegen de ander als ze het enthousiaste
verhaal hierover hoort. ‘Misschien kan hij wat
voor jullie betekenen’. Zo gezegd, zo gedaan. Haar
man is onder de indruk van de programma’s en
zendt ze nu vijf keer per dag uit – voor de prijs
van één uitzending! Ook bij de luisteraars valt
het programma goed. Er is veel vraag naar meer
uitzendingen.
TWR werkt in Siberië vanuit de stad Krasnojarsk.
Samen met voorgangers van plaatselijke kerken
maakt het team christelijke programma’s. Deze zijn
via verschillende seculiere FM-zenders te horen op
busstations, in wachtkamers en veel andere openbare
plaatsen.

De programma’s worden met de grootste zorg opgesteld,
want het is verboden om actief het Evangelie uit te
dragen. Twee juristen beluisteren elke uitzending
eerst kritisch voor die werkelijk uitgezonden wordt.
Zij checken of de inhoud negatieve gevolgen zou
kunnen hebben voor het werk van TWR in Rusland.
Juist vanwege die voorzichtigheid is de follow-up bij de
radioprogramma’s heel belangrijk. In een persoonlijk
gesprek kunnen de medewerkers verder op het
onderwerp ingaan. Ook zijn de ontmoetingen met
voorgangers belangrijk om een netwerk op te bouwen.

Internetzender

Behalve de radioprogramma’s is er de internetzender
Pure Wave (www.purewave.ru). Via deze zender kunnen
mensen 24 uur per dag naar TWR luisteren. Uit reacties
blijkt dat deze internetzender in een behoefte voorziet.
‘Voor mij is Pure Wave een kerk “in mijn broekzak”.
Ik luister voortdurend naar jullie, thuis, op het werk,
op straat of in mijn auto. Door te luisteren leer ik veel
van jullie. Dat maakt me blij. Bedankt dat jullie er zijn.’
TWR-medewerkers leggen ook steeds meer contacten
met afkickcentra in Siberië, waar bewoners veel en
graag luisteren naar Pure Wave.
De medewerkers in Krasnojarsk willen het werk graag
uitbreiden en het Evangelie ook via andere radiostations
in dorpen en steden laten klinken. Om bij andere
FM-zenders van Siberië een aanvraag voor zendtijd
in te kunnen dienen, moet er contact worden gelegd
met de lokale voorgangers in die regio. Zij kunnen op
hun beurt plaatselijk een aanvraag hiervoor indienen.
De coördinator van TWR Siberië is hoopvol over de
toekomst: ‘We hebben de hoop dat dit initiatief elders
navolging zal vinden, zodat over niet al te lange tijd
in tal van plaatsen verspreid over heel Siberië het
Evangelie uit de luidsprekers zal klinken!’

‘Ik luister altijd naar jullie
radioprogramma. Jullie geven een
korte en actuele gedachte over
de Bijbel. Dit helpt me om even te
pauzeren in de haast en drukte
van elke dag. Geestelijk voedsel
via de radio!’
Een luisteraar
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‘Hoe kom je ooit
over de grens?’
Geloven in Oezbekistan is niet gemakkelijk.
Christenen hebben regelmatig te maken
met vervolging door de regering, maar
ook met tegenstand van familie en goede
bekenden. Gevangenisstraf of boetes
omdat je christen bent, zijn een permanente
dreiging. Maar juist uit dit land komen
bemoedigende getuigenissen binnen op
het TWR-kantoor.
Douanebeambte
‘Een christen uit de grensstreek - waar de
vervolging bijzonder groot is - vroeg ons om
een Bijbel. We dachten na hoe we hem het best
een Bijbel konden sturen, toen een van ons
aanbood om er zelf een te brengen. “Hoe wil je
ooit met een Bijbel de grens passeren?”, vroeg
iedereen hem. Maar hij antwoordde dat God
hem er veilig zou brengen. En dus stopte hij
wat christelijke boeken in zijn tas en ging op
reis. Bij de grens werd hij tegengehouden door
een douanebeambte. De beambte nam hem
mee naar de verhoorkamer en vroeg hem zijn
tas open te doen. Hij deed wat hem gevraagd
werd en liet de inhoud zien. “Dit zijn christelijke
boeken”, constateerde de douanebeambte.
“Voor wie zijn ze en waarom neem je deze
boeken mee?” Onze broeder antwoordde:
“Een luisteraar van onze radioprogramma’s
heeft erom gevraagd en ik breng de boeken
naar hem toe.” Tot zijn grote verrassing zei de
beambte toen: “Ik ben de man die om deze
boeken gevraagd heeft. Bedankt dat je ze bent
komen brengen!”’
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Verliefd op Kabylië
Als liefde en roeping samenkomen, gebeuren er
mooie dingen: ‘Wat ons samenbond waren een
hechte vriendschap, de gezamenlijke passie
voor onbereikte mensen in Noord-Afrika en de
liefde voor de Heere én elkaar. Dat leidde ook tot
ons huwelijk.’ Gestationeerd in het Middellandse
Zeegebied heeft een Nederlands-Kabylisch
echtpaar sinds jaren een mediabediening voor
Kabylië
Kabylië is het bergachtige gebied in Noord-Algerije waar
het Kabylisch-Amazigh-volk woont. Amazigh is een
andere naam voor de Berbervolken van Noord-Afrika.
Er zijn meer dan 10 miljoen mensen in Algerije die zich
identificeren als Amazigh. In een noordelijk deel van
Algerije noemt een kleurrijk Amazigh-volk zich Kabyle.
Hij, over dit volk: ‘Ik was meteen onder de indruk van
hun passie! Bijzonder hoe ze dansen en dan met hun
hele lichaam schudden. Dat doen Nederlanders hen
niet na. Ze kunnen echt een feestje bouwen.’ Zij, over
de Nederlanders: ‘ik verbaas me er nog steeds over
hoe graag Nederlanders koffiedrinken en dat ze zo
ontzettend lang samen in een kringetje kunnen zitten:
“Wil je nog een bakkie?” hoor je dan.’

Vervolging

Samen lachen met hun drie kinderen (3-10 jaar) doen ze
graag. Dat is maar goed ook, voor de ontspanning. Want
er gebeuren ingrijpende dingen in hun lievelingsgebied:
‘Recentelijk zijn veel kerken in Kabylië door de overheid
gesloten.’ Deze christenvervolging staat niet los van
de maatschappelijke onrust in Algerije, vooral bij de
Kabyle, en hoe de autoriteiten daarop reageren.
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Maatwerk

Ondanks alle onrust kan het echtpaar met het Kabyle
media-team blijven werken aan bestaande en nieuwe
Bijbelstudieprogramma’s die onder meer gericht
zijn op discipelschap. Ook maken zij voor vrouwen
uitzendingen die de nadruk leggen op bemoediging,
omgaan met sociale druk en vervolging. Dat vergt veel
nazorg. De radioprogramma’s worden ook ver buiten
Algerije ontvangen. Daarnaast maken ze filmpjes voor
websites en doen ze steeds meer via sociale media.

Op straat

Maar het blijft niet bij massacommunicatie. In Algerije
zelf zijn Kabyle medewerkers die huisbezoeken doen.
Bovendien reist het echtpaar regelmatig naar Algerije.
Zij: ‘Tijdens zo’n reis kwam ik een huilende vrouw tegen.
Ik ging met een van onze kinderen naast haar zitten
op de stoep. Het bleek dat ze net had gehoord dat haar
kindje gehandicapt ter wereld zou komen. In de islam
wordt zoiets vaak gezien als straf van Allah. Ik troostte
haar en vertelde over de onvoorwaardelijke liefde van
de Heere Jezus. Ze vond het goed dat ik voor haar en
haar ongeboren baby bad in Jezus’ naam, op straat.
Eenmaal thuis ging het leven door maar we bleven
bidden. Maanden later kwam er plotseling een speciaal
telefoontje. Wat was ik blij om van de vrouw te horen dat
haar kindje helemaal gezond ter wereld was gekomen!
Toen we later weer in Kabylië waren, konden we het
jongetje zelf vasthouden. Hij lachte naar mij. Dat was
een ontroerend moment. Gods liefde kwam uiteraard
ook weer ter sprake! De familie was geraakt door de
gebeurtenissen en de vrouw vertelde dat ze voortaan
ook bidt in Jezus’ naam. Bid u met ons mee voor dit hele
gezin en voor ons werk?’

Getuigenis van een
Kabyle vrouw
‘Ze fluisterde met een bange en bibberige stem
door de telefoon. Op de achtergrond hoorden
we het geluid van een tv hard aan staan. Het was
duidelijk dat deze 64-jarige vrouw ons in het
geheim belde; haar man mocht het beslist niet
merken. De vrouw luistert al langer naar onze
programma’s en wordt er erg door bemoedigd.
Haar man gelooft niet en mishandelt haar. Hij
beschuldigt haar voortdurend van van alles en
nog wat. Hun kinderen zijn volwassen en
getrouwd. In het verleden reageerde haar man
zijn boosheid ook op hen af, maar nu komt alles
op haar terecht. Het is zwaar voor de vrouw om
dit steeds te verdragen. Ze vroeg ons om te
bidden voor haar man en voor vrede in hun huis.
Het raakte ons toen ze vertelde dat Jezus haar
hoop geeft en dat ze niet zou weten hoe ze het
zou moeten redden als ze geen geloof in de
Heere had. We hebben voor haar gebeden en
binnenkort willen we haar thuis opzoeken.
Bid voor haar en de vele andere vrouwen die
in angst voor hun eigen man leven.’

Bericht van het Kabyle
Hoop voor Vrouwen-team
‘Een heel bezorgde moeder belde ons op. Haar
zoontje was zó ziek. Haar man wilde hen niet naar
het ziekenhuis laten gaan. De Almachtige zou het
zelf wel oplossen. Het team bad voor hen. Omdat
ze hoorden hoe bezorgd de moeder was en hoe
lastig de relatie was met haar man, bezochten ze
de familie ook. Ze zagen dat het jongetje echt erg
ziek was en drongen aan op ziekenhuisbezoek.
Eerst weigerde de vader nog steeds, maar later
zei hij: “Oké… Breng hem dan maar naar het
ziekenhuis”. Daar bleek dat het kind een ernstige
infectie had. Het medisch personeel vertelde de
moeder dat haar zoontje het niet zou hebben
gered als ze nog een dag had gewacht! Zo zagen
we hoe de Heere het team gebruikte om dat
kereltje te redden.’

Nieuwe kansen
in Senegal
Omdat er in Senegal geen christelijke
radiostations waren, maakte TWR voor
het uitzenden van haar programma’s
gebruik van FM-stations die door
moslims beheerd worden.
Zij gaven de reacties en getuigenissen
van luisteraars echter niet door.
Inmiddels is er nu voor het eerst een
licentie toegekend aan een christelijke
groep: Radio Aqoolaand in het westen
van Senegal. TWR geeft training
aan het plaatselijke team en maakt
zoveel mogelijk gebruik van dit nieuwe
station. Het is bemoedigend dat er
nu wel reacties op de programma’s
binnenkomen.
TWR maakt programma’s voor de
Serere. Dit is de op een na grootste
bevolkingsgroep in Senegal. Daarnaast
wonen er veel Serere in Mauritanië en
Gambia. De Serere hebben zich lang
verzet tegen de expansie van de islam.
In de 20e eeuw hebben de meesten
van hen zich echter toch bekeerd tot
de islam. Maar vergeleken met andere
groepen in Senegal staan de Serere het
meest open voor het Evangelie.

‘… Ik ben erg verbaasd te horen
dat de Bijbel wordt uitgelegd in
mijn moedertaal. Wat ik door jullie
Bijbeluitleg ontdek over de leer van
de Heere Jezus verbaast me nog meer.
Daarom heb ik besloten om me hier verder
in te verdiepen en te onderzoeken
of wat jullie over Hem zeggen ergens
op gebaseerd is. Daarom wil ik graag
een Bijbel, zodat ik meer over Hem kan
leren en mijn leven aan Jezus Christus
kan geven. Hopelijk spoedig …’
Een Serere-luisteraar
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‘Juist dan hebben
mensen behoefte aan een
boodschap van hoop’
PROGRAMMA’S BIJ RAMPEN

De missie van TWR is om wereldwijd het Evangelie te laten horen via massamedia. In crisissituaties
blijkt radio een geschikt middel om mensen van informatie te voorzien. Vaak biedt dit een ingang
om ook de hoop van het Evangelie te delen, of op een later moment christelijke programma’s uit te
zenden in het gebied. Nu landen wereldwijd getroffen zijn door het coronavirus, wordt er bijvoorbeeld
hard gewerkt aan programma’s die hierop ingaan. Ook in Nederland zijn er korte programma’s
gemaakt om mensen te bemoedigen in onzekere tijden: 1 Minuut van Hoop. In Afrika is radio in het
ebola-gebied ingezet en op de Molukken lopen noodhulpprogramma’s in het aardbevingsgebied.

TWR in ebola-gebied
Voor een arts in het oosten van de Democratische
Republiek Congo (DRC) was er de afgelopen tijd meer
dan genoeg werk. Ruim anderhalf jaar lang hadden de
inwoners van het gebied te maken met een zware ebolaepidemie, die nu – met voorzichtigheid gezegd – onder
controle lijkt te zijn. Meer dan 2200 mensen zijn eraan
gestorven en het aantal geregistreerde besmettingen
ligt nog veel hoger. Het was de op een na dodelijkste
uitbraak van ebola in de wereld ooit. Hoewel er
behandelcentra en inentingen beschikbaar waren,
moesten artsen nogal eens werkeloos toekijken hoe
de ziekte om zich heen greep.
Dat had deels te maken met een diep wantrouwen van
de burgerbevolking ten opzichte van de autoriteiten,
waar in hun ogen ook de gezondheidswerkers bij horen.
Allerlei geruchten deden de ronde, bijvoorbeeld dat
patiënten in de behandelcentra niet geholpen werden,
maar daar stierven ten behoeve van de organenhandel.
Anderen geloofden niet dat er werkelijk ebola was, maar
dat de overheid dit als smoes gebruikte om mensen
bij de stembus vandaan te houden. Vaak ook wordt
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ziekte geassocieerd met toverij of vervloeking. Veel
Congolezen wilden zich daarom niet laten inenten, met
alle risico’s van dien.
Naast deze vooroordelen is het oosten van DRC ook een
gebied waar al jaren wordt gevochten. Dit alles maakte
de bestrijding van de ebola-epidemie bijzonder moeilijk.

Verdachte informatie

Goede informatie is belangrijk om de mensen te helpen.
Maar in deze Afrikaanse regio vonden mensen wat
de overheid zei bij voorbaat verdacht. Radio kan een
rol spelen om hen toch te bereiken. Op initiatief van
TWR zijn er in december vorig jaar twaalf programma’s
geproduceerd over ebola. Hierin komen basisvragen
aan de orde als: wat kun je doen om besmetting te
voorkomen? Wat zijn de symptomen van ebola? Wat
moet je doen als je denkt dat je besmet bent? Maar ook
vooroordelen over toverij en vervloeking worden bij
name genoemd, het programma legt uit dat ebola een
ziekte is die kan worden genezen.
De serie bestaat uit twaalf korte programma’s van een
kwartier, die als een gevarieerd magazine zijn opgezet.
Sinds eind januari worden ze uitgezonden via de korte
golf en vanuit een FM-station in Oeganda dat aan het
getroffen gebied grenst. De serie wordt een halfjaar
steeds herhaald.

De programma’s zijn een bewerking van een serie over
ebola die TWR ontwikkeld heeft tijdens de ebolacrisis in
West-Afrika (2014-2016). Tijdens deze epidemie stierven
ruim 11.000 mensen. De huidige serie is geproduceerd
in het Congolees Swahili, de taal die in Oost-Congo
gesproken wordt.

Radioprogramma’s en
schoolspullen Molukken
De gevolgen van de zware aardbeving die de Molukken
vorig jaar september trof, zijn nog goed merkbaar. In
september verloren ruim veertig mensen het leven
door de beving, die een kracht van 6,5 op de schaal van
Richter had. Meer dan 150.000 mensen raakten dakloos
en konden of durfden niet terug naar hun huizen, mede
omdat er nog maandenlang naschokken te voelen
waren. Ook Noord-Sulawesi kreeg in het najaar een
zware aardbeving te verwerken. Hierbij kwamen vijf
mensen om en opnieuw was er sprake van veel schade.
Hoewel TWR geen noodhulporganisatie is, zijn er wel
noodhulpprogramma’s ontwikkeld om slachtoffers van
rampen in hun moeilijke situatie te kunnen helpen.
TWR is in januari gestart met uitzendingen hiervan voor
de Molukken. Via de programma’s wordt praktische
informatie aan de mensen doorgegeven. Maar daarnaast
gaan ze ook over verlies, verdriet en hoe mensen
sterk kunnen staan midden in de rampspoed die ze
meemaken. Uit ervaring blijkt dat mensen juist tijdens
rampen ook behoefte hebben aan hoop en bemoediging
uit het Woord van God.

Deze programma’s zijn in 2018 ook gebruikt voor
overlevenden van natuurrampen in het Indonesische
Lombok en Sulawesi. Veel luisteraars zochten
toen contact met het nazorgteam. Er zijn zeventig
programma’s beschikbaar die elk een kwartier duren.
Ze worden vanaf de TWR-zender op Guam en via twee
lokale FM-zenders uitgezonden.

Onverwacht gevolg

Nieuw in dit project voor de Molukken is dat TWR
ook praktische hulp biedt. Er wordt lesmateriaal en
voedsel uitgedeeld aan kinderen waarvan de scholen
verwoest zijn door de aardbeving. Deze actie heeft
onverwacht positieve gevolgen gekregen, toen een
vrouwelijke directeur van een niet-getroffen school
erover hoorde. Zij was hier zo enthousiast over, dat
ze het aan haar man vertelde die bij een radiostation
werkt. Het gevolg is dat deze radiozender nu niet alleen
het noodhulpprogramma uitzendt, maar ook het
kinderprogramma van TWR. Er wordt nog gekeken of
het kinder- en het vrouwenprogramma van TWR op
termijn structureel uitgezonden kunnen worden.

Wilt u ook
n onze
bijdragen aa
dhulpoo
N
le
specia
s?
programma’
er op
ov
ft
gi
Maak uw
000 7723 42
NL75 INGB 0
p
o.v.v. Noodhul

april 2020 | 19

Christenen
in Pakistan
verliezen
de moed niet.

Luistergroepen
in Pakistan
Pakistan is een uitgesproken
moeilijk land voor christenen.
Er vinden aanslagen op kerken
plaats en regelmatig worden
christenen vals beschuldigd
van blasfemie en daarom
gevangen gezet. Voor moslims
die christen worden ligt het
nog veel moeilijker, zij moeten
zelfs vrezen voor hun leven.
Maar de christenen in Pakistan
verliezen de moed niet. TWR Pakistan
heeft de laatste jaren een uitgebreid
netwerk opgezet van luistergroepen,
ook wel ‘radio homes’ genoemd.
Dit zijn kleine groepjes mensen die bij
elkaar komen om samen Bijbelstudie
te doen rondom een mediaspeler
of radio. Programma’s van TWR
bemoedigen hen in het geloof. Er
zijn al meer dan 330 luistergroepen
verspreid over het land. Per groep
zijn er meestal tussen de vijf en
twintig deelnemers.

Laagdrempelig
De luistergroepen zijn vaak ook een
laagdrempelige manier om anderen
over het geloof te vertellen. Een van
de deelnemers, Nawab Bibi, vertelde
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dat ze, hoewel ze een christelijke
opvoeding had gekregen, niets van
het geloof moest hebben. Haar neven
en nichten trokken zich echter
niets van haar onverschilligheid aan,
maar namen haar mee naar de
luistergroep waar zij naartoe gingen.
Nawab was onder de indruk van de
manier waarop de boodschap werd
gepresenteerd. Voor het eerst begon
ze echt te luisteren naar het Evangelie
en inmiddels is ze bewust christen
geworden.
Ook Farhan wil graag een luistergroep
beginnen. Hij gaf aan dat hij bang
is om over zijn christelijk geloof te
praten, omdat de mensen in zijn
omgeving allemaal moslim zijn. Hij wil
graag een radio ontvangen, zodat hij
een groepje mensen kan uitnodigen
om samen naar de programma’s van
TWR te luisteren. Zelf wil hij ook
graag meer weten over Jezus.

Contacten
Luisteraars kunnen via de telefoon
of een berichtje reageren op de
programma’s. Soms worden naar
aanleiding daarvan bezoeken
afgesproken. Dat is niet zonder
risico’s, maar het levert waardevolle
contacten op.

330
luistergroepen
verspreid over
het land. Per
groep zijn er
meestal tussen
de 5 en 20
deelnemers.

Ook in andere
landen groeit het
aantal luistergroepen explosief.
In Bangladesh
bijvoorbeeld zijn
inmiddels
meer dan 1400
luistergroepen
actief en dit
aantal neemt nog
steeds toe.

Luister naar TWR
in Nederland en België
Bent u al bekend met de radioprogramma’s van TWR in Nederland en België?
Ontdek in onderstaand overzicht de verschillende programma’s die TWR uitzendt.
En bekijk wanneer en via welk kanaal deze programma’s te beluisteren zijn.

TWR – NEDERLAND
24/7 internetstream + audiotheek
twr.nl | TWR.nl App

TWR – BELGIË

De Bijbel Door
Maandag t/m vrijdag van 6:30 tot 7:00 uur
Maandag t/m vrijdag van 19:30 tot 20:00 uur

24/7 internetstream + audiotheek
twr.be | TWR.be App
Door de Bijbel
Maandag t/m vrijdag van 7:30 tot 8:00 uur
Maandag t/m vrijdag van 21:00 tot 21:30 uur

Volg Mij
Maandag t/m vrijdag van 11:45 tot 12:00 uur
Maandag t/m vrijdag van 17:45 tot 18:00 uur

Melk & Honing
Elke laatste vrijdag van de maand om 20:00 uur

Op weg met de Bijbel
Maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 14:30 uur
Maandag t/m vrijdag van 22:00 tot 22:30 uur
Verder kunt u via onze stream op
wisselende tijdstippen en via onze
audiotheek ‘on demand’ luisteren naar
programma’s als: Corrie ten Boom |
Leven met God | Wandelen met God |
Wie je bent in Christus | Pastorale cursus
met Aad van de Sande | Visje | en nog
veel meer…

CHRISTELIJKE OMROEP
24/7 internetstream
christelijkeomroep.nl
De Bijbel Door
Maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 7:30 uur
Volg Mij
Maandag t/m vrijdag van 21:30 tot 21:45 uur
Pastorale cursus - Aad van de Sande
Zaterdag en zondag van 21:30 tot 21:45 uur

WILD FM HITRADIO
FM Noord-Holland + Flevoland
DAB+ Randstad | 24/7 internetstream
wildfm.nl

GROOT NIEUWS RADIO

De Bijbel Door
Maandag t/m vrijdag van 6:00 tot 6:30 uur

24/7 internetstream + DAB+
grootnieuwsradio.nl
Op weg met de Bijbel
Maandag van 22:00 tot 22:30 uur

REFORMATORISCHE OMROEP
24/7 internetstream
reformatorischeomroep.nl

Reformatorische Omroep

PMS Hexachrome Black C
CMYK 1-1-1-100
RGB #1B1B1F
PMS 144 C
CMYK 0-48-100-0
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Font:
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TWR-bijdrage aan ochtendprogramma
Mens & Missie
Elke derde vrijdag van de maand

Overdenkingen van TWR
Donderdag van 21:30 tot 22:00 uur
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Uitzendingen in
vluchtelingenkamp in Kenia
In een afgelegen gebied in het noordwesten van
Kenia ligt een groot vluchtelingenkamp met de naam
‘Kakuma’, wat ‘nergens’ betekent. In dit verlaten gebied
worden ongeveer 185.000 vluchtelingen opgevangen,
voornamelijk uit Somalië en Zuid-Soedan. De levensomstandigheden in het kamp zijn zwaar. Hitte, droogte,
overvallen en gebrek aan water en voedsel maken het
leven moeilijk. Mensen in het kamp hebben de hoop van

Jezus nodig. Binnenkort krijgt TWR de mogelijkheid
deze hoop met hen te delen. Er wordt gewerkt aan een
zender van 1000 Watt en een mast van 30 meter op
een heuveltop in de omgeving, waarmee het kamp en
nederzettingen in de buurt bereikt kunnen worden.
In ideale omstandigheden is het bereik van de zender
zo’n honderd kilometer. DV medio 2020 kan de zender
in gebruik genomen worden.

Doneren en kosten
U ontvangt geregeld bij de post van TWR een brief met acceptgirokaart. De meeste mensen gebruiken de
acceptgirokaart om giften over te maken met telebankieren.
TWR wil het voor relaties zo gemakkelijk mogelijk maken om te geven. Naast telebankieren kunt u geven via de
website met iDeal. Maar er zijn inmiddels ook meer app’s bijgekomen die het doneren gemakkelijker maken.
Heel populair is Tikkie. En in kerken en bij collectes is Givt bezig met een opmars.
Een deel van uw gegeven euro komt terecht bij de bank of app. Hieronder vindt u de kosten per betaalmethode,
zodat u zich bewust bent van de kosten per donatie.

Kosten betaalmethodes per donatie
Giften via telebankieren 		
Giften via automatische incassso		
Giften via acceptgirokaart		

0,10 euro
0,1 1 euro
0,50 euro

Giften via iDeal		
Giften via iDeal/Creditcard		
Giften via Bancontact in België		

0,29 euro per donatie
0,25 plus 1,8%
0,39 euro per donatie

Giften via Tikkie		

0,24-0,30 euro per transactie

Giften via Givt		

0,10 euro + 4,5% per donatie

Giften via Geef		

5% per donatie
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* Genoemde bedragen zijn incl. 21% BTW.

Nalatenschappen:

Doorgeven aan
jonge mensen
‘Op alles wat ik zei of deed had
mijn vader aanmerkingen. Ik was niets
waard in zijn ogen. Dit heeft me
vreselijk onzeker en eenzaam gemaakt.
Maar in jullie programma’s merkte ik
liefde op. Hoewel ik jullie niet ontmoet
heb, voel ik me niet meer zo alleen.
Ik geloof nu in Jezus en lees in de
Bijbel. Door Hem voel ik me weer
waardevol en geliefd. Hij heeft jullie
gebruikt om met mij te praten.’
Vrouwelijke luisteraar uit Turkije
Een jonge vrouw uit Turkije deelde dit verhaal met
TWR. Ze is een van de vele eenzame jongeren in het
land. En hoewel het er streng verboden is om te
evangeliseren onder minderjarigen, zendt TWR er
toch christelijke programma’s uit om jonge mensen
te laten weten dat Jezus Christus hun nieuwe hoop
kan geven.
TWR wil de boodschap van Jezus Christus overal
bekend maken, ook bij de volgende generatie. Dat kan
via internet, radio of andere audiospelers. Op de plek
waar mensen gewend zijn om te luisteren, wil TWR
hen ‘ontmoeten’.
Wilt u overwegen om een deel van uw nalatenschap
te gebruiken om het Evangelie aan de komende
generatie door te geven? U kunt daar vrijblijvend
over in gesprek gaan met manager Relatiebeheer
Sibold Buiten, 0342 - 478432.

Mogen
wij even
uw extra
aandacht?

Uw gift en
internationale
sancties
TWR brengt het Evangelie in gesloten
landen. Maar de VS en de EU hebben
vaak juist aan deze landen sancties
opgelegd. De banken controleren deze
sancties.
Concreet betekent dit dat er vragen
gesteld worden bij overboekingen waar
de naam van het betreffende land in de
omschrijving vermeld staat (bijvoorbeeld
Noord-Korea of Syrië). Hierdoor kost het
voor TWR soms veel moeite om een gift
binnen te krijgen.
Daarom is ons nieuwe beleid om in de
omschrijvingen van overboekingen geen
namen van landen meer te vermelden.
Gebruik daarom bij uw gift altijd de
omschrijving zoals die in de mailing of op
de website genoemd wordt, zonder de
naam van het betreffende land. In geval
van twijfel kunt u gerust contact met ons
opnemen. Bij voorbaat danken wij u voor
uw medewerking.
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Beleef
het zelf!
Kom naar
Missie & Media
en stap in de
wereld van TWR
Ga op ontdekkingsreis en
ervaar zelf hoe het Evangelie
over de hele aarde
krachtig klinkt.

Laat het Evangelie overal horen!

Kijk op
www.twr.nl/
edia
missie-en-m
voor meer
informatie

