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Waar kun je
wat luisteren?

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 een unieke 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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Wilt u iets nalaten aan TWR? Wilt u
dit dan opnemen in uw testament op
naam van Stichting Trans World Radio
Nederland & België? Neem voor meer
informatie contact op met TWR en
vraag naar de folder Nalatenschap.
Missie & Media Magazine is gedrukt
op FSC papier. TWR wil hiermee
bijdragen aan een beter milieu.
Dit is een gratis uitgave van TWR,
die jaarlijks verschijnt in een
oplage van 25.000 exemplaren.
ISSN 0921-6677
Missie & Media Magazine is ook
beschikbaar in grootletter en
braille! Bel 0341- 56 54 77 om
dit gratis aan te vragen bij de
Christelijke Bibliotheek voor
Blinden en Slechtzienden.
TWR
Stationsweg 6
Postbus 371
3770 AJ Barneveld
0342-478 432
info@twr.nl
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Leave no
one behind
‘Leave no one behind’ – ‘Laat niemand achter’. Dat is de
belofte van de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
van de Verenigde Naties voor de periode tot 2030. Het gaat
er bij die ontwikkelingsdoelstellingen vooral om de armsten te
bereiken en hen te helpen met zaken als onderwijs, voeding en
drinkwater. Zaken waar we als TWR ook zijdelings bij betrokken
zijn via onze programma’s. Zoals bijvoorbeeld het programma
Women of Hope, waarin we voorlichting geven over gezonde
voeding en hygiëne. Maar de kern van onze boodschap is wel
het brengen van het Evangelie van Jezus Christus.
Juist ook bij het brengen van het Evangelie van Jezus Christus
is het belangrijk dat niemand achterblijft. Iedereen moet het
horen! Maar dat is juist vaak het probleem. Er kunnen veel
redenen zijn waardoor mensen het goede nieuws toch niet
te horen krijgen. Bijvoorbeeld omdat mensen leven met een
beperking, niet kunnen lezen of geen toegang tot internet
hebben. Als het gaat over TWR Digitaal is het goed om ons
daarvan bewust te zijn. Het gaat niet om het middel maar om
de Boodschap van redding door Jezus Christus. Daarvoor
moeten alle beschikbare middelen ingezet worden. Belangrijk
is na te gaan hoe mensen bereikt kunnen worden. We moeten
de middelen benutten die mensen tot hun beschikking hebben.
Soms is dat een mobiele telefoon. Soms een radio. Soms
ook geen van beiden. Voor ieder is wel een oplossing. Voor
iemand met een mobiele telefoon hebben we een app. Heb
je een telefoon maar geen veilige internetverbinding dan kan
een SD-kaartje een uitkomst zijn. En heb je helemaal niets
dan reiken we een radio of een audiospeler uit. Liefst via een
luistergroep.
‘Leave no one behind’: is dat ook een Bijbelse notie? Niet met
deze woorden. Jezus zegt: ‘Ga heen in heel de wereld, predik
het Evangelie aan alle schepselen.’ Dan mag inderdaad niemand
achterblijven. Er is nog veel werk te doen. Doet u mee?

Hubrecht Smits
Directeur TWR

KvK 41188526 te Amersfoort
IBAN NL75 INGB 0000 7723 42
Postrekening voor België
BE18 0001 5071 5465
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Ik ben voorganger. Mijn vrouw
luistert al lang naar jullie
programma’s; ze houdt van de
familie-programma’s en de
getuigenissen. Mijn zwager
luisterde ook een keer mee. In
december belde hij me op en
vertelde me dat hij ook Christus
wilde aannemen en zijn zonde
wilde belijden. Nu zijn we nog
enthousiaster om jullie radio’s
en SD-kaarten uit te delen.

Chatten op de steppe
TWR MAAKT GROTE DIGITALE SLAG IN CENTRAAL-AZIË

Woeste steppen, nomaden in joerts…
Alsof de tijd heeft stilgestaan. Maar ook
Centraal-Azië, de immense regio tussen
Europa en China, gaat mee in de vaart
der volkeren. Bijna iedereen woont in
een huis of appartement en steeds meer
mensen hebben een smartphone en gaan
online. Daar waar de mensen zijn, willen
we het Evangelie brengen. Daarom maakt
TWR momenteel ook in deze regio een
grote digitale slag.
Lekker spannend

Meer dan de helft van de inwoners van Centraal-Azië is
jonger dan 29. Velen zijn gek op Instagram en YouTube.
Zo heeft een YouTube-kanaal met popmuziek in
Kazachstan 1,5 miljoen abonnees. Dat een regering soms
ingrijpt, bijvoorbeeld door het hele internet te vertragen

als een oppositieleider online campagne voert, maakt
het niet minder aantrekkelijk. Want internet is dus de
plek waar spannende dingen gebeuren. Maar hoeveel
mensen zijn eigenlijk online?

CENTRAAL-AZIË

Luisteraar

Geen toverwoord

De schattingen geven een indruk. In voorloper
Kazachstan maakt bijna 75% van de bevolking gebruik
van internet, in Oezbekistan als middenmoter is circa
50% online en in het armste land, Tadzjikistan, heeft
naar schatting 25% van de mensen internet. Dit geeft
meteen aan dat ‘digitaal’ geen toverwoord is. Daarom is
maatwerk nodig: online, in de ether én met SD-kaartjes
en mp3-spelers. Zodat we zoveel mogelijk verschillende
mensen bereiken met de Bijbelse boodschap. Die
boodschap is meer dan tweeduizend jaar oud maar
verandert onverminderd levens langs velerlei wegen.

Hallo radio. Tijdens de
lockdown luisterden we met het
gezin naar jullie preken. We
downloadden ze vanaf de app.
Dank God dat Hij ons niet in
de steek liet in deze moeilijke
tijd. We kregen ons geestelijke
voedsel via de uitzendingen.
Luisteraar

Vooruit op twee benen

Solide basis
Voorheen eisten de radio-uitzendingen alle aandacht
van TWR op in Centraal-Azië. Vooral het vormen
van stabiele teams in de regio zelf was een opgave.
Waar vind je geestelijk volwassen christenen als de
meeste gelovigen eerste-generatie-christenen zijn,
die vaak onder druk van hun moslimfamilies staan?
En als je de juiste mensen hebt, hoe smeed je daar
programmamakers van? Maar inmiddels zijn het
ervaren teams waar TWR volkomen op kan vertrouwen.
Nu zijn ze gemotiveerd om ook digitaal vooral jongere
mensen te bereiken.

We stoppen niet met de radio-uitzendingen
op de middengolf - integendeel. Met de
nieuwe Silk Road Transmitter garanderen
we een continuïteit van de uitzendingen
die internet niet kan bieden vanwege de
internetcensuur die altijd op de loer ligt.
Bovendien bereiken we zo plattelanders die
écht nog niet allemaal online zijn. Digitaal
en via de ether: We doen het een zonder het
ander te laten.

€ 34.000,-

In het vertrouwen op de steun van onze donateurs
zullen we vanuit Nederland in 2021 € 34.000,- inves
teren in de digitale bediening voor Oezbekistan. Dit
betekent onder meer dat een nieuwe digivaardige
collega is aangenomen. Het doel is niet alleen om
Oezbeken via YouTube en andere sociale media te
bereiken, maar ook om geïnteresseerden in contact te
brengen met lokale kerken. Daarnaast rust TWR kerken
en christenen toe. De nazorg staat centraal.

Veelbelovend

Dat dit vruchten afwerpt, weten we inmiddels uit de
praktijk in Kirgizië, waar we al langer digitaal werken.
De Facebook-pagina wordt er 850 - 900 keer per maand
bezocht en Instagram zo’n 400 keer. De extra aandacht
genereert ook extra verzoeken om mp3-spelers en
(radio’s met) SD-kaartjes waarop de programma’s staan.
Hiervan distribueert het team er elke maand tientallen
via haar goede netwerk.
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Pionier gezocht en gevonden

Centraal-Azië - waar hebben
we het precies over?

Vijf grote landen ten oosten van Europa
die voor de meeste Nederlanders onbekend
en onbemind zijn. Hier wat feiten op een rijtje.

DE OPSTART VAN DE DIGITALE MEDIA IN OEZBEKISTAN

Nee, een vacature plaatsen in een christelijke krant kan niet in Oezbekistan.
Het moet via via. Maar als het wel had gekund, had de tekst er ongeveer zo uitgezien:
Januari, 2021

Vacature wint
e

r 2020/2021

Wij zoeken ee
n kandidaat di
e zichzelf hier
• Jonge Oezbee
in herkent:
kse christen, ke
rkelijk meelev
• Groot hart vo
end
or evangelisat
ie onder niet-ch
toerusting van
ristenen en
gelovigen, in he
t bijzonder jon
• Ziet grote dig
geren
itale kansen
• Digitaal vaar
dig
• Beheerst Oe
zbeeks en Russ
isch en is bere
• Teamspeler
id om Engels te
leren
• Bij voorkeur
autochtoon Oe
zbeeks, bekend
van de islam
met de denkwe
reld
•S
 tressbestendig
en bekend met
de risico’s van
• Kijkt over ke
missionair werk
rkmuren heen
• Per direct be
schikbaar

Wij bieden:
• Werken in Go
ds Koninkrijk
• Enthousiaste
collega’s in Ce
ntraal-Azië die
Sporadisch on
hechte teams
tmoeten jullie
vormen.
elkaar allemaa
• Pittige uitda
l op een veilige
ging om aan je
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nie
t-christelijke om
leggen wat vo
geving uit te
or werk je doet
zonder jezelf of
te brengen
het werk in ge
vaar
• Veiligheidsch
ecks (geen gara
nties)
• Salaris (geen
vetpot)

KAZACHSTAN

KIRGIZIË

OEZBEKISTAN

TURKMENISTAN

Inwonertal
19,1 miljoen

Inwonertal
6 miljoen

Inwonertal
30,6 miljoen

Inwonertal
5,5 miljoen

Inwonertal
9,5 miljoen

Omvang
65 x Nederland

Omvang
4,8 x Nederland

Omvang
11 x Nederland

Omvang
12 x Nederland

Omvang
3,5 x Nederland

Grootste volken
Kazachen, Russen en
Oezbeken

Grootste volken
Kirgiezen, Oezbeken
en Russen

Grootste volken
Oezbeken, Kazachen
en Tadzjieken

Grootste volken
Turkmenen, Oezbeken
en Russen

Grootste volken
Tadzjieken en
Oezbeken

Religie
Islam 75%
Christendom ± 20%
- Russisch orthodox
- Protestants <1%

Religie
Islam 90%
Christendom 4-7%
- Russisch orthodox
- Protestants <1%

Religie
Islam 88%
Christendom 5-8%
- Russisch orthodox
- Protestants <1%

Religie
Islam 89%
Christendom 8%
- Russisch orthodox
- Protestants ?%

Religie
Islam 98%
Christendom <1%
- Russisch orthodox
- Protestants ± 12.000

Bijbel in Oezbeeks
Ja

Bijbel in Kirgizisch
Ja

Bijbel in Oezbeeks
Ja

Bijbel in Turkmeens
Ja

Bijbel in Tadzjieks
Ja

De Turkmeense
dictatuur kent de
minste vrijheid van de
vijf. Het leiderschap
is corrupt en wil
een totale grip op
de bevolking, ook
wat betreft internet.
Een voorbeeld: In
de wintervakantie
van 2019 werd
universiteitsstudenten
opgedragen om
tijdens de vakantie hun
smartphones niet te
gebruiken. TWR zendt
vooralsnog alleen
via de ether uit naar
Turkmenistan.

Tadzjikistan is de
vreemde eend in de
bijt in Centraal-Azië,
want het lijkt meer op
Afghanistan. Niet alleen
door de Perzische
taal, maar ook door de
fundamentalistische
versie van de islam.
Tadzjieken hebben erg
weinig geloofsvrijheid.
Islamitische terroristen
hebben het soms
voorzien op kerken.
Minstens zo ingrijpend:
de overheid probeert
radicalen te bestrijden
door hard in te grijpen
in alles wat geen
officiële goedkeuring
heeft. Daar lijden de
huiskerken dus ook
onder.

KAZACHSTAN

rt 2021.
Start per 1 maa
KIRGIZIË

e

Curriculum Vita

OEZBEKISTAN
TURKMENISTAN
TADZJIKISTAN
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De grootste christelijke
stromingen in Centraal-Azië
RUSSISCH-ORTHODOX
Taal
Russisch
Geloof delen
met moslims
Doorgaans niet

Toegerust voor
evangelisatie
Doorgaans niet
Godsdienstvrijheid
Redelijk tot goed

PROTESTANTS
Wie
O.a. Baptisten,
Mennonieten en
Lutheranen
Taal
Russisch, landstalen,
Duits en overige
minderheidstalen

Toegerust voor
evangelisatie
Wisselend
Godsdienstvrijheid
Beperkt, met name
problematisch als de
kerk het Evangelie deelt
met buitenstaanders

TWR zendt
niet alleen uit in
de landstalen
maar ook in
minderheidstalen in
Centraal-Azië.

Geloof delen
met moslims
Doorgaans wel
April 2021 | 7

Bezoek Missie & Media en ontdek
wat zending met mensen doet

Doordacht, modern,
uitdagend en interactief
‘Veel mensen denken dat we een
partij hebben ingehuurd voor de
ontwikkeling van het belevingscentrum, maar dat is niet waar.
Het mooie is dat het hele team van
TWR heeft samengewerkt om dit
te realiseren. De verhalen vanuit
verschillende werelddelen, de inter
actieve games die je laten zien hoe
zending werkt, de soundshowers:
we hebben alles samen uitgedacht.
Dit zijn échte verhalen, geïllustreerd
met onze eigen foto- en filmbeelden.

In de Bijbel lezen we de opdracht: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend
in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles
wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ In tweeduizend jaar is er veel veranderd in
de manier van onderwijzen, maar de boodschap van hoop is hetzelfde gebleven.
Vanuit de wens om meer mensen te enthousiasmeren voor, en kennis te laten maken met mediazending,
ontwikkelde TWR het belevingscentrum Missie & Media. Hier ontdekt u hoe de wereld van moderne zending
eruit ziet. Drie TWR-medewerkers vertellen:

Kom mee
en start de
beleving nu!
Reserveer
uw ticket.

Het bijzondere gebouw is
een poort naar meer dan
alleen het Schaffelaarerf
‘We zochten naar een geschikte
locatie en dachten aan een loods
op een industrieterrein, maar toen
kwam – op bijzondere wijze – het
poortgebouw op landgoed de
Schaffelaar in beeld. Dit pand wordt
het poortgebouw genoemd, omdat
het toegang biedt tot het achter
liggende Schaffelaarerf. Dankzij
het belevingscentrum biedt het nu
ook toegang tot het Evangelie en
de wereld van zending.
Missie & Media is allereerst bedacht
voor mensen die christen zijn en
die graag meer willen weten over
zending aan onbereikte volken.
Nu het belevingscentrum in het
poortgebouw is gevestigd, willen we
nadrukkelijk ook open en toegankelijk zijn voor toevallige voorbijgangers die het landgoed bezoeken.
Op deze manier hopen we ook
niet-christenen te bereiken met ons
verhaal, maar belangrijker nog: met
het Evangelie.’
Hubrecht Smits
directeur TWR

Scan me

Maak kennis met Joek:
hij kan je alles over
zendingswerk vertellen!

Aan de reacties van de bezoekers
te horen, is “het echte” mede de
kracht van Missie & Media. Je ervaart
zending hier zoals het in de praktijk
werkt, je wordt deelgenoot van de
dilemma’s en de problemen in het
werkveld, maar ook van de levens
veranderende getuigenissen.
Bezoekers vertellen ons hoeveel
indruk dit maakt. En dat was precies
de bedoeling!’
Joost Bastiaans
projectleider en
conceptontwikkelaar

joek

‘Speciaal voor gezinnen met kinderen
hebben we Joek geïntroduceerd.
Joek is herkenbaar voor alle leef
tijden en is overal in Missie & Media
aanwezig. Hij vertelt de verhalen van
drie kinderen die opgroeien in Siberië,
Ethiopië en Indonesië. Daarbij heeft
Joek voor alle leeftijden iets te
bieden: de kleinste kinderen zoeken
letters, oudere kinderen krijgen
opdrachten per ruimte en tieners
worden uitgedaagd om de code te
kraken. Kinderen genieten echt van
de speurtocht. Zal het ze lukken om
de (schat)kist aan het eind open te
krijgen? En natuurlijk zijn ze blij met
het kleinigheidje dat ze aan het
eind meekrijgen!’
Joke Kreijkes,
projectconsultant,
aandachtsgebied jeugd.
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INDIA

Ik ben erg geïnspireerd door
de artikelen en uitzendingen
van Crosswave. Kun je me
alsjeblieft toevoegen aan
de WhatsApp-groep, zodat
ik op geestelijk gebied meer
dingen kan leren?
Bij voorbaat bedankt.

Bidt u mee
voor de
twintigers
in India?

Twee radioprogramma’s
gaan digitaal

GETUIGENIS

Vanaf 1 april gaan ook twee radioprogramma’s in
India over op digitaal: Tijd voor Kinderen, een kinder
programma en De Boodschap van Redding een Bijbels
programma voor volwassenen. Tot nu toe werden deze
programma’s via de middengolf uitgezonden, maar
uit onderzoek blijkt dat nog maar weinig mensen via
de middengolf naar deze programma’s luisteren. Via
internet verwacht TWR meer mensen te bereiken.

Hulp in moeilijke dagen

Voorlopig worden de programma’s via YouTube
uitgezonden en op termijn mogelijk via kabeltv.
Daar zitten wel wat uitdagingen aan vast. De bestaande
radioprogramma’s moeten worden overgezet naar
een digitaal formaat. Bovendien moet er ook goed
beeldmateriaal bij gezocht worden.
Deze stap betekent overigens zeker niet het einde van
de radioprogramma’s. Op het platteland heeft internet
vaak weinig bereik en worden radioprogramma’s nog
goed beluisterd, alleen of gezamenlijk in luistergroepen.

‘Hier kunnen we met
onze vragen terecht’
CROSSWAVE: DIGITAAL PLATFORM VOOR TWINTIGERS IN INDIA

Waar kun je terecht met moeilijke vragen over
relaties of seksualiteit? Of over depressiviteit en
suïcide? Misschien in de kerk, maar het zijn soms
ook wel lastige onderwerpen om aan te snijden.
Toch kunnen ze (jonge) mensen flink bezighouden.
Dat geldt hier, maar ook in India. Jonge twintigers
lopen tegen onderwerpen aan waar ze meer over
willen weten. Sommigen van hen vinden het
moeilijk om door alle vragen heen het geloof vast
te houden en dreigen af te haken. TWR-India heeft
voor hen een digitaal project: Crosswave.

Het team moet daarbij goed opletten hoe het over
onderwerpen spreekt en wat het online plaatst. Het
publiek belijden van geloof in India brengt risico’s met
zich mee. Zo mag TWR niet openlijk op internet mensen
oproepen om zich tot Christus te bekeren. De overheid
kan dan ingrijpen en de programma’s blokkeren, zodat
niemand de boodschap meer kan horen. Maar met
voorzichtigheid lukt het om vanuit de Bijbel antwoorden te geven op prangende vragen van jonge mensen
en zo ook het Evangelie door te geven.

Via een website, YouTube en bijbehorende sociale media
gaan presentatoren met deskundigen in op actuele
vragen die mensen aandragen. Door de problemen
serieus te nemen, hoopt het team obstakels weg te
nemen, zodat jongeren Christus van harte zullen
(blijven) volgen. Uit de reacties blijkt dat bezoekers het
zeer waarderen dat hun problemen serieus opgepakt
worden.

De meeste reacties op Crosswave komen via sociale
media binnen. Instagram wordt daarbij steeds popu
lairder. Verreweg de meeste reacties (87%) komen uit
de steden. Ook de nazorg verloopt voornamelijk via
persoonlijke berichten op sociale media. Alleen
wanneer jongeren specifieke vragen hebben, zoekt een
medewerker persoonlijk contact. Crosswave is volledig
in het Engels, een van de officiële talen van India.
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Crosswave

Bekeken posts/video’s:
Instagram 2.625.651
Facebook 6.569.966
YouTube 96.307

1.711.250

keer
zijn radioprogramma’s
beluisterd via internet

INDIA

‘Via jullie radioprogramma hoorde
ik over Christus. Dat sprak me aan
en ik ging op zoek naar God. Het werd
een moeilijke tijd. Mijn vrouw en
kinderen geloofden niet en mijn ouders
zijn faliekant tegen het christendom;
ze hangen een andere godsdienst aan.
Er ontstonden veel problemen
tussen ons. Mijn ouders sloegen me
zelfs en dwongen me om Jezus op te
geven. Maar in die moeilijke dagen
hebben de liefde van God en het
onderwijs van het radioprogramma
me echt geholpen. Dat is dan ook de
enige reden dat ik bij Christus ben
gebleven. En ik merkte dat mijn vrouw
en kinderen veranderden door mijn
geloof en gedrag. Ze luisteren nu
ook af en toe naar de christelijke
programma’s.
Soms vind ik het moeilijk om Gods Woord
te begrijpen. Ik ben dankbaar dat
TWR een nazorgteam heeft, dat
begeleiding en verduidelijking geeft
aan luisteraars die met vragen komen.
Elke keer als ik met anderen over
Jezus praat, kan ik wat ik uit jullie
programma’s geleerd heb goed
gebruiken. Mijn enige wens is nu nog
dat mijn eigen vrouw en kinderen
Christus als hun Heer en Redder
omarmen. Ik heb er vertrouwen in
dat Jezus dit zal vervullen.’
Luisteraar uit India

Reacties

Likes

YouTube 133.906
Facebook 58.504

Jongeren

die meer info zoeken
over TWR:
Facebook 180.418
Instagram 13.700
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WEST-AFRIKA

WEST-AFRIKA

Halverwege het programma
is de databundel al op
DIGITAAL LUISTEREN IN AFRIKA IS NIET VANZELFSPREKEND

TWR maakt in Afrika al jaren gebruik van digitale
media. Veel uitzendingen kunnen ook via internet
of luisterapp beluisterd worden. Toch blijft radio
in West-Afrika nog verreweg het meest effectieve
middel om grote groepen luisteraars te bereiken.
Zeker als het gaat om de afgelegen gebieden
buiten de steden. Zelfs in de meest onbewoonde
gebieden, waar de wegen al lang opgehouden zijn,
komt TWR via de radio gewoon bij mensen thuis.
En als dat in sommige landen niet lukt, omdat ze
buiten het bereik van de zenders van TWR liggen,
verspreidt TWR audiospelers en SD-kaarten
waarmee de programma’s te beluisteren zijn.
Mauritanië is hier een voorbeeld van.
Het gebruik van internet in West-Afrika groeit onder
tussen wel. Mensen gaan vooral via hun mobiele
telefoon het internet op. Maar zo vanzelfsprekend
als in ons land is het internetgebruik zeker niet. Dit
heeft vooral te maken met de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van internet. In sommige landen, zoals
Ghana, is toegang tot internet beter betaalbaar dan in
naburige landen. Daar luisteren dan ook meer mensen
via internet, bijvoorbeeld naar het programma De Bijbel
Door, dat dagelijks via Facebook wordt uitgezonden.

WhatsApp

In Benin worden uitgezonden afleveringen van
De Bijbel Door ook verspreid via WhatsApp. Luisteraars
kunnen op hun beurt via WhatsApp reageren en vragen
stellen. Ook al is een internetabonnement in Benin nog
niet voor iedereen betaalbaar, toch is het een populair
medium onder jongeren.
Ook in Nigeria worden sociale media ingezet om
programma’s van TWR te promoten. Hoewel luisteraars
laten weten dat ze zeker geïnteresseerd zijn om

digitaal te luisteren, geven ze ook vaak aan dat ze
de programma’s maar gedeeltelijk volgen. De voor
hen prijzige databundels zijn soms halverwege het
programma al op. Of ze willen nog meer dingen op
internet doen met hun beperkte bundel.

Jonge bevolking

De meeste gebruikers van internet in West-Afrika zijn
jonge mensen, vooral uit de rijkere bovenlaag van de
bevolking. Uit onderzoek blijkt dat de bereidheid om
meer op internet te doen groot is, zodra men zich het
kan veroorloven. Dit geldt zeker voor de jonge mensen.
Aangezien meer dan 64 procent van de bevolking in
West- en Centraal-Afrika onder de 24 jaar is, verwacht
TWR dat het aantal online-luisteraars zal groeien zodra
de internetkosten lager worden.
TWR-medewerkers gebruiken sociale media veel om
contacten te leggen met luisteraars, hen te bemoedigen
of te informeren over programma’s. Facebook is in
landen waar christenen vervolgd worden ook een
manier die men graag gebruikt om vragen te stellen over
het christelijk geloof. Meerdere mensen zijn hierdoor
al christen geworden. WhatsApp is de afgelopen vijf
jaar het belangrijkste communicatiemiddel geworden
tussen TWR-medewerkers en luisteraars. Lange
nazorggesprekken zijn via WhatsApp goedkoper dan
gewoon bellen. Tijdens de lockdownperiode vanwege
corona heeft TWR veel bemoedigende appjes verstuurd
naar luisteraars.
Nieuwe media bieden nieuwe mogelijkheden. TWR
maakt voortdurend afwegingen met welke media
mensen het best bereikt kunnen worden. En hoewel
sociale media in Afrika zeker wat toevoegen, maken
ze de radioprogramma’s niet overbodig. Via internet
luisteren is nog lang niet voor iedereen betaalbaar of
praktisch mogelijk. Ook zijn er nog veel mensen die niet
kunnen lezen. Dankzij de radioprogramma’s kunnen zij
het Evangelie toch horen.

NO
CHOICE
40% van alle mensen
heeft nog nooit van
Jezus gehoord.
Zij hebben geen keuze
om te geloven.
Dat vinden wij erg.
TWR neemt daarom
deel aan de bewust
wordingscampagne
No Choice:
no-choice.nl

Jarenlange droom om
Soninke te bereiken
werkelijkheid geworden
Eens handelden ze in ivoor en goud, de mensen van het Soninke-volk in West-Afrika. Tegenwoordig
zijn de meeste Soninke afhankelijk van landbouw en veeteelt, terwijl ze wonen in een gebied dat regelmatig
getroffen wordt door perioden van droogte of juist door overstromingen.

De grootste groep Soninke woont in Mali, vooral in
dorpjes langs de Senegal Rivier. Vanwege de armoede
werken veel mensen een aantal jaren in het buitenland,
vooral in Parijs en New York. Zij sturen een deel van hun
inkomen naar de families thuis. Door de corona-epidemie is dat moeilijker of zelfs onmogelijk geworden.

Nauwelijks christenen

De Soninke waren een van de eerste volken in
West-Afrika die gedwongen werden om de islam aan
te nemen in de 11e eeuw. Hun cultuur is tot op de dag
van vandaag dan ook erg verweven met de islam.
Er zijn nauwelijks christenen onder de Soninke, slechts
0,3% van de 2,7 miljoen mensen. Ook zijn er maar
weinig zendingswerkers onder deze stam actief.
Mensen die Christus aannemen worden vaak vervolgd
door stamgenoten. Zoals bij veel Afrikaanse stammen
het geval is, combineren ook de Soninke de islam
met animisme.
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Lang gekoesterde wens

Het is een lang gekoesterde wens van TWR om de
Soninke te bereiken met het Evangelie. Dit jaar is
het zover dat TWR kan beginnen met het uitzenden
van de programma’s De Profeten en De Weg naar
Rechtvaardigheid. Twee programma’s die specifiek op
moslims gericht zijn, om hen op een begrijpelijke
manier te laten zien wie Christus is. De series worden
de komende drie jaar vertaald en uitgezonden. Het is
de bedoeling om ook luistergroepen onder de Soninke
te vormen, waarin mensen samen naar de programma’s
luisteren en er na afloop over doorpraten.
TWR zendt in West-Afrika uit via twee grote middengolf-zenders in Benin. De eerste zender richt zich op
landen ten noordwesten van Benin, de tweede zender
die sinds 2020 in gebruik is, bereikt met name Nigeria.
Daarnaast worden de programma’s ook via verschillende
lokale FM-zenders in Mali, Senegal en Ivoorkust
uitgezonden.
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Gebedskalender
01

Afghanistan

Bid voor het team van
Afghanistan. Het aantal reacties
op de programma’s neemt toe
en sommige luisteraars wagen
hun leven om de programma’s te
volgen en te reageren. Bid dat
God met zijn Geest werkt in de
harten van luisteraars.

02

Algerije

Het team dat werkt onder de
Kabyle (‘Berbers’) heeft persoonlijke contacten met gelovigen en
geïnteresseerden. Dank God voor
die warme banden en bid voor
bescherming tegen vijandigheid.

03

Arabische wereld

Terwijl TWR steeds meer
Arabieren online bereikt,
bijvoorbeeld via Facebook,
proberen tegenkrachten dat
juist te verhinderen en soms
met succes. Bid dat dit stopt!

04

Bangladesh

Door de corona-uitbraak
stagneerde de groei van luistergroepen. De behoefte aan nieuwe
groepen is echter groot. Bid dat
dit jaar het werk weer uitgebreid
kan worden.

05

België

In België is slechts 2% van de
bevolking praktiserend christen.
TWR België probeert christenen
te inspireren en niet-gelovigen
te bereiken met het Evangelie.
Dit gebeurt met podcasts als
Door De Bijbel, Beeldspraak en
Melk & Honing. Graag gebed dat
deze radioreeksen ingang krijgen
bij het Vlaamse publiek.
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06

China

DR Congo

In Congo heerst al decennialang
veel geweld en anarchie. Bid dat
Congolezen, die vaak alleen in
naam christen zijn, meer horen
over wat het betekent om
Christus te volgen. Bid om
vrede en veiligheid, vrucht op
de zendingsarbeid en om meer
uitzendmogelijkheden.

08

Ethiopië

In Ethiopië nam de onrust toe,
met geweld tussen etnische
groepen en een gewapende
opstand in een van de regio’s.
Vaak zijn christenen het slachtoffer van geweld. Bid om vrede en
zegen op de programma’s van
TWR, die gericht zijn op moslims
en christenen.

09

voor de
reldwijd
TWR-medewerkers we

10

De overheid in China houdt
haar burgers steeds scherper
in de gaten. Dat bemoeilijkt de
uitzendingen. Ook de distributie
van mediaspelers is soms te
gevaarlijk. Bid dat christenen
kunnen blijven luisteren naar TWR
en moed vinden om het geloof
met hun naasten te delen.

07

ank mee
Bid en d
luisteraars en

India

In India neemt de controle door
de overheid steeds meer toe en
het team moet voorzichtig zijn
met online uitingen. Tegelijkertijd
is internet populairder dan ooit
en dus een uitgelezen kans om
mensen te bereiken. Bid dat door
de programma’s, die online en
via radio uitgezonden worden, het
Evangelie de harten van Indiërs
zal raken.

Indonesië

In Indonesië zijn dit jaar twee
nieuwe programma’s gestart.
Bid dat de boodschap van het
Evangelie hierin helder mag
klinken en dat mensen in hun
hart geraakt worden door de
liefde van Christus, zodat ze op
Hem gaan vertrouwen.

11

Iran

Bid om wijsheid hoe TWR de
Iraanse christenen het best kan
steunen in hun geloof en hoe
andere Iraniërs bereikt kunnen
worden. Bid ook om inzicht bij de
vele keuzes die gemaakt moeten
worden en om bescherming van
de contacten.

12

Israël

Prijs God dat hij Messiaanse
Joden roept om het Evangelie
te delen met hun landgenoten via
internet en audiospelers. Dank
Hem voor de kansen van TWR
om hen hierin te ondersteunen.

13

Jemen

Reden tot dank: het kleine
Jemenitische team heeft
bijzondere contacten met luis
teraars die hoop putten uit de
audiospelers. Reden tot voorbede: de bevolking is uitgeput en
murw geslagen door de oorlog.

15 Mali

Bid voor de christenen in Mali.
Ondanks het jarenlange werk
van zendingsorganisaties zijn er
nog maar weinig christenen in
Mali (minder dan 3%). Bid dat de
programma’s van TWR impact
mogen hebben. Bid voor bescherming van medewerkers.

16 Mauritanië

In het streng islamitische
Mauritanië is bekering tot het
christendom en evangelisatie
verboden. Omdat de TWRzenders maar een klein deel van
dit land bereiken, verspreidt TWR
audiospelers met programma’s
voor moslims. Bid dat velen het
Evangelie horen en aannemen.

17 Mongolië

Bid voor het team in China. Met
wat kleine aanpassingen maken
zij programma’s die bedoeld zijn
voor Mongoolse mensen in China,
geschikt voor de inwoners van
Mongolië zelf. Dank dat we zo
zonder veel inspanningen een
extra land kunnen bereiken.

18 Nederland

Dank voor de mogelijkheid die
TWR heeft om via radio WildFM
niet-christenen te bereiken in
een groot deel van Nederland.
Bid voor het werk van de programmamakers en bid dat de
programma’s voor velen een
middel zijn om Christus te leren
kennen.

19 Nepal
14 Kenia

In Kenia kan via een nieuwe
FM-zender het vluchtelingenkamp
bij Kakuma bereikt worden.
Dank voor deze mogelijkheid
om de getraumatiseerde vluch
telingen uit o.a. Soedan en
Somalië te bereiken met woorden
van hoop en bid dat velen hun
hart aan Christus geven.

Van oost tot west klinkt het
Evangelie via lokale FM-zenders
of via de audiospelers van de
luistergroepen. Dank God voor
die mogelijkheid en bid om
bescherming voor het team als
ze luisteraars opzoeken.

20 Nigeria

Via een tweede middengolfzender
in Benin kunnen mensen in grote
delen van Nigeria luisteren naar
de christelijke boodschap. Bid dat
mensen de programma’s ontdekken en op zoek gaan naar de
Waarheid.

21 Noord-Korea

De situatie in Noord-Korea blijft
ernstig, maar elke dag klinkt er
een boodschap van hoop via de
programma’s die TWR naar dit
gesloten land uitzendt. Bid dat
het licht van Gods Geest mag
schijnen in dit duistere land en
dat de radiodistributie weer op
gang komt.

26 Saudi-Arabië

Na jaren van weinig respons
reageren nu vele honderden
Saudi’s per jaar. Bid voor het
zaaien en oogsten in SaudiArabië - de wieg van de islam
en een zeer gesloten land.

27 Senegal

In Senegal zendt TWR uit via
een FM-station, dat waarschijnlijk
het enige christelijke radiostation
is met een uitzendlicentie in dit
overwegend islamitische land.
Dank voor deze open deur en bid
dat veel Senegalezen het Evan
gelie mogen horen en aanvaarden.

28 Sri Lanka

22 Oezbekistan

Steeds meer (jonge) Oezbeken
zijn online. Dank God voor de
nieuwe kansen en bid voor inzicht
om ze zo goed mogelijk te
bereiken.

23 Pakistan

Bid dat het aantal luistergroepen
kan groeien dit jaar. Door de pandemie was het niet altijd mogelijk
nieuwe groepen te vormen, terwijl
daar grote behoefte aan is. Bid
dat de programma’s die uitgezonden worden tot zegen zullen zijn
voor veel mensen.

Het aantal reacties neemt fors
toe en dat is erg bemoedigend
voor het team. Bid voor de teamleden dat ze mogelijkheden krijgen
om het Evangelie te delen met de
mensen in Pakistan en op een
veilige manier contact kunnen
hebben met de luisteraars.

29 Syrië

24 Roma

30 Tadzjikistan

Dank dat er verschillende programma’s zijn voor de Roma. Bid
dat deze programma’s hen tot
Christus leiden en dat hun leven
erdoor zal veranderen.

25 Rusland

Bid voor het jonge en enthou
siaste team dat zoveel mogelijk
mensen in Rusland wil bereiken
met het Evangelie. Ze doen dat
via diverse radiostations, maar
ook via internet en hun eigen app
Pure Wave.

Syrië is grotendeels verdwenen
uit het wereldnieuws, maar de
bevolking is er zeer slecht aan
toe, economisch en mentaal.
Dank de Heer dat veel jonge luisteraars hoop putten uit de
uitzendingen.

Bid dat de Tadzjieken het Evan
gelie ontdekken dwars tegen de
vooroordelen in die bij hen leven.
Dat geldt ook voor de regering,
die christenen ziet als westerse
spionnen of sektarische mensen.

31 Turkije

Dank de Heer dat hij zijn Turkse en
Koerdische kinderen roept en
moed geeft om het Evangelie te
delen via de media en dank voor
de wonderlijke kansen op dit
moment.
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TWR zendt uit!
Wordt u binnenkort door
TWR uitgezonden als
zendingswerker?

Voelt u zich
geroepen om te
helpen bij de
verkondiging van
Gods Woord in het
buitenland?

TWR gebruikt moderne media om Gods Woord
bekend te maken over de gehele wereld. We zijn
internationaal georiënteerd en werken veel samen
met de lokale bevolking. Juist in die samenwerking
kunnen we van elkaar leren en zoveel mogelijk
mensen bereiken met de boodschap van Hoop.
Ter ondersteuning van lokale teams wil TWR
Nederland zendingswerkers gaan uitzenden naar
verschillende landen. Een uitzending door TWR
kan voor een periode van enkele maanden, of
voor een periode van een jaar of langer.

GETUIGENIS
Mijn nicht en ik wonen samen
in Istanbul omdat we hier naar
de universiteit gaan. We konden onze
familie niet opzoeken tijdens
de pandemie. Mijn nicht kreeg
ook nog eens zelf corona. In die
moeilijke tijd gingen we naar jullie
programma’s luisteren. Eerst
voelden we ons schuldig, alsof
we Allah bedrogen. Maar daarna
voelden we ons getroost en
gezegend. We hebben nu allebei
besloten om Jezus te volgen.
Ontzettend bedankt dat jullie onze
vriend waren in zware tijden.
Esma, Turkije, 19 jaar oud
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Behoefte
Waar het in Nederland haast vanzelfsprekend is om een opleiding te volgen
in een beroep naar keuze, is dat in
sommige landen onmogelijk.
Mede daarom kan het een verrijking
voor ons team ter plekke zijn om
ondersteuning te krijgen vanuit een
in Nederland opgeleide professional.
TWR zoekt onder andere mensen voor:
• technische ondersteuning en het
onderhoud van zendmasten
•b
 eheer sociale media, audio- en videoproducties en grafische vormgeving
•a
 ccountmanagement, HR, boekhouding,
IT en fondsenwerving.
De mensen die we uitzenden krijgen diverse
trainingen aangeboden, onder andere op het
gebied van fondsenwerving, het samenstellen
van een thuisfrontcommissie en het omgaan
met verschillende culturen. Ook de thuis
frontcommissie kan gebruik maken van ons
trainingsaanbod en kan de zendingswerker
zo helpen om draagvlak te creëren in de
kerkelijke gemeente.
Wilt u meer weten over een
uitzending door TWR Nederland?
Bel Aafke Woudstra 0342 - 478 432
of mail naar aafkewoudstra@twr.nl

d
Ook benieuw
naar andere
tures?
actuele vaca
Kijk op
n-bij-twr
w
twr.nl/ erke pleet
voor een com
overzicht
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MIDDEN-OOSTEN

MIDDEN-OOSTEN

Een kijkje in het
digitale leven van
TWR-Arabisch
WAAR?
Op een
platform
als Zoom
of Teams

WANNEER?
Een
voorjaarsdag
in 2021

WIE?
Teamleden van
het Arabische
team in het
Midden-Oosten

Khalil, Yusef en
Meriyem vertellen
De cijfers op deze pagina’s betreffen
de tweede helft van 2020.

Khalil – Team TWR-Arabisch

WAT?
Een online
overleg zoals
dat zomaar kan
plaatsvinden.

De namen zijn fictief, deze vergadering ook,
maar alles wat u leest over de bediening is echt.

Salam Khalil!
Merhaba Yusef, hoe is het?
 oed, dank je.
G
Maar je camera staat aan.
 i, nu is ‘ie uit!
A
Veiligheid voorop.
 el pittig, al dat thuiswerken. Maar
W
gelukkig kunnen we thuis gewoon doorwerken.
 e hebben het drukker dan ooit!
W
Zeg… Meriyem zou toch ook meedoen
in het overleg?
 eker, maar ik denk dat zij nog druk is in
Z
de chat met de luisteraars. Zullen we maar vast
beginnen? Ik neem dit gesprek wel op,
dan kan ze het terugluisteren.
 rima. Ik wil vooral informatie uitwisselen
P
over het afgelopen half jaar. Als ik de
statistieken bekijk, zie ik dat de digitale
reacties steeds verder toenemen. Die trend
is onveranderd sterk. We krijgen bij veel
programma’s bijna geen telefoontjes meer
binnen en zelfs ook weinig e-mails. Het is
grotendeels sociale media en WhatsApp.
 rachtig natuurlijk, maar we weten inmiddels
P
ook hoe gevoelig juist de sociale media zijn voor
blokkades en censuur. Ik sprak gisteren Yacub,
dat is die ICT’er van ons die druk bezig is met
Facebook. Hij heeft nu bereikt dat de jongste
blokkade tegen onze advertenties is opgeheven.
Het probleem was dat radicalen bij Facebook
over ons klaagden, waarna Facebook meer
informatie over onze organisatie wilde ontvangen.
Die hebben we gegeven, maar zonder gevoelige
details prijs te geven. Want je weet nooit wie het
allemaal zullen lezen.
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 eweldig! Ondertussen ben ik blij dat
G
we ook nog de ouderwetse radiogolven
hebben. Want die worden niet zomaar
platgelegd. Bovendien houden we zo oog
voor mensen die niet online zijn. Denk aan
oude mensen, gevangenen…
 En mensen die in de auto zitten. Wat autoradio’s
…
betreft, dat kan het beste op de FM natuurlijk. Dat
blijft lastig in onze regio. Maar sinds afgelopen
jaar zenden we onze Arabische programma’s uit
op een FM-zender in Zuidoost-Turkije. Daarmee
bereiken we ook Noordoost-Syrië. Het is maar
een klein deel van het Midden-Oosten, maar toch.
Voor de Arabische vluchtelingen daar is het een
wonder dat het kan. Voor nu tenminste.
…
 ee daar is Meriyem!
H
Welkom, was het zo druk in de chat?
 Ja! Kennen jullie Un Moh’d
…
(haar echte naam is bekend bij
TWR) nog, uit Irak? Je weet wel,
die heel religieuze sjiitische vrouw.
Ze had destijds gereageerd met
islamverzen en commentaar. Ze
schreef ook dat onze Hoop voor
Vrouwen-uitzendingen haar
vreemd in de oren klonken maar
dat iets haar raakte. Niet dat ze
van geloof wilde veranderen, maar
ze was nieuwsgierig. Wij hebben
toen verteld over Gods heiligheid,
Zijn rechtvaardigheid en Jezus
als de Enige Weg. Ze vroeg veel,
ondanks haar angst. Nu hadden wij
vandaag een aflevering over hoop
in gebroken relaties. En ze typt net:
‘Het raakt mijn hart met pijlen van
geloof en hoop!’

Bij Jong in Syrië is grofweg 1/5 van het
publiek christelijk. Logisch, want landen
als Syrië maar ook Egypte en Irak tellen
flinke christelijke gemeenschappen.
Omdat hun geloof permanent onder druk
staat vanuit de islam is het TWR veel
waard om hen te bemoedigen en toe te
rusten. Maar veruit de meeste luisteraars
zijn moslims. Een greep uit recente
onderwerpen: Het 1e en 2e gebod,
Het gevolg van zonde, Ik ben het Licht en
Verslaafd aan romantiek. De aflevering
met de meeste reacties van de afgelopen
tijd ging over emotionele leegte.

“Het is een ander soort vrede en
kalmte die ik voel als ik naar jullie
luister. Ja, ik ben moe, helaas zoals
iedereen van mijn generatie. Maar
ik begin te ervaren dat Jezus wél
vrede geeft en Hij is echt het Licht
dat mijn donkere leven verlicht.
Sinds ik luister en bemoedigd word,
denk ik meer over Jezus na en ik
begin te leven volgens zijn Woord.
Bid voor me dat ik standhoud en
dat de Heer me wijsheid geeft om
juist te leven, zelfs door pijn heen.”

Suad, Syrië

Jong in Syrië
Reacties
11.861
Religieuze achtergrond
Islamitisch 77%
Christelijk 20%
Top 5 landen
Irak, Egypte, Syrië, Jemen
en Palestijnse gebieden
Kanalen
Sociale media
96%
WhatsApp/e-mails 4%
Downloads podcast
873
Luisteraars
Mannelijk 59%
Vrouwelijk 41%
Leeftijd
12-18
2%
19-30 57%
31-45 31%
46-59 5%
60+
<1%

Ala’s Dagboek
Reacties
6878
Top 5 landen
Jordanië, Irak,
Saudi-Arabië, Algerije
en Egypte
Kanalen
Sociale media 93%
WhatsApp/e-mails/
telefoon 7%
Downloads podcast
536
Leeftijd
13-18 81%
19-30 15%
31-45 4%
Reacties Saudi-Arabië
Eerste helft van 2020: 101
Tweede helft van 2020: 888

“Ik ben moslim maar ik ben
naar jullie gaan luisteren en
de afleveringen spreken me heel
persoonlijk aan. Ze gaan ook
over zoveel gevoelens die wij
als tieners doormaken.”

Naser, Marokko

Yusef - Team TWR-Arabisch

Ala’s Dagboek had ‘angst’ als een
belangrijk thema de laatste tijd. Want
Arabische jongeren in het hele MiddenOosten worden geconfronteerd met
beangstigende situaties. Denk niet alleen
aan oorlogsdreiging, maar ook aan hoge
werkloosheid en natuurlijk COVID-19.
Veel tieners en twintigers in Irak hebben
door de oorlogen vele jaren onderwijs
achterstand opgelopen en meisjes in
Saudi-Arabië lopen permanent op achter
stand. Hoe deprimerend is dat? We helpen
luisteraars met praktische tips en bovenal
proberen we ze bij Jezus te brengen want
door Hem vlucht de angst weg.

 OW! Daar doen we het voor.
W
Laten we voor haar bidden…
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Meriyem - Team TWR-Arabisch

Meer dan ooit zien we wanhoop bij veel
vrouwen die reageren op Hoop voor
Vrouwen; door oorlogen, economische
malaise en de coronacrisis. Wanneer ze
vragen om financiële steun geven we
praktische adviezen. Ook huiselijk geweld
is volgens onderzoekers toegenomen en
wij zien dat terug in de reacties. Zeker net
zo belangrijk als praktische hulp is daarom
de innerlijke hoop en kracht in Jezus
waarover we vertellen.

‘‘Ik moet van school af omdat mijn
vader zegt dat ik als meisje thuis moet
wachten tot een man om mijn hand komt
vragen! Ik voel me depressief en eenzaam.
Maar ondertussen kwam ik op jullie pagina
terecht en daar vond ik een aflevering
over hoop. Alles klonk me nieuw en vreemd
in de oren, eerlijk gezegd. Maar ik wil weten
hoe ik hoopvol kan zijn in deze situatie.
Ik ben 20, ik voel me beroerd en ik vraag
Allah waarom ik als meisje geboren ben!?!”
Het nazorgteam praatte met de
Marokkaanse Hasna* over hoe wonderlijk
ze geschapen is door God en dat het de
wereld is die de weg kwijt is. We deelden
de boodschap van redding; ook enig advies
over thuiswerken en productief zijn; wijsheid
in de communicatie met haar vader; en
dat gebeden tot Jezus het verschil maken.
Hasna bad en ze zei: ‘Ik wil erop vertrouwen
dat Jezus me een beter leven kan geven, niet
alleen hier op aarde maar ook na de dood.’
Hasna zoekt nog regelmatig contact met het
team voor vragen of gebed.

Echte naam bekend bij TWR

*

Hoop voor Vrouwen
Reacties
9970
Religieuze achtergrond
Islamitisch 77%
Christelijk 20%
Top 5 landen
Irak, Egypte, Syrië, Jemen
en Palestijnse gebieden
Kanalen
Sociale media 97%
WhatsApp/
e-mails/telefoon 3%
Downloads podcast
173
Leeftijd
19-30 44%
31-45 43%
46-59 9%
60+
4%

samen voor India
De programma’s die
TWR-Nederland steunt
in het Arabisch:
• Ala’s Dagboek
• Hoop voor Syrië
• Jong in Syrië
• Hoop voor Vrouwen
• De Weg naar Rechtvaardigheid
• Hoop voor Jemen

Honderden online
reacties uit Saudi-Arabië
per jaar! Brieven en
telefoontjes waren
vroeger op twee
handen te tellen.
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TWR en LCJ:

Kinderen, jongeren en gemeentes in Nederland komen
in actie om de Bijbelse boodschap in India te laten horen.
Samen met TWR zet het LCJ zich een jaar lang in voor het
financieel mogelijk maken van het Dakhini-project. Dankzij
die inzet kan er voor de Dakhini een nieuw programma
worden uitgezonden om hen bekend te maken met de
Bijbelse boodschap.
Dakhini is een van de vele talen die gesproken wordt in India.
Het is een variant van de officiële taal Urdu. Officieel zijn er
22 talen erkend in India. In werkelijkheid zijn er een paar
honderd verschillende talen en dan zijn de verschillende
dialecten nog niet eens meegerekend.

Het Landelijk Contact
Jeugdwerk (LCJ)
Het LCJ is een jongerenorganisatie
in de Christelijke Gereformeerde
Kerken met hart en zorg voor alle
jongeren van de gemeenten. Het LCJ
richt zich op jongeren van 0 tot 27
jaar en op hen die om hen heen staan:
ambtsdragers, leidinggevenden en
ouders.

Zo’n negen miljoen mensen in India spreken Dakhini. De
meesten van hen zijn moslim. Speciaal voor moslims is er
het programma De Weg naar Rechtvaardigheid. Het geld
dat de jongeren van het LCJ ophalen zal worden besteed aan
de vertaling en uitzending van dit programma in het Dakhini.
Er zijn nu nog geen programma’s voor de mensen die deze
taal spreken. TWR geeft waar mogelijk prioriteit aan het
maken van programma’s voor mensen die nog niet bereikt
worden in hun eigen taal.
De Weg naar Rechtvaardigheid wordt in India al in de regio
Kasjmir uitgezonden. Het programma wordt ook in andere
landen al gebruikt. Omdat er veel positieve reacties op
komen en het mensen helpt om Christus te leren kennen,
wil TWR de serie graag in meer talen vertalen. Uit reacties
blijkt dat mensen de boodschap het best begrijpen wanneer
die in hun eigen taal klinkt.

Lees op
eer
lcjactie.nl m t
c
je
ro
over het p
k
o
o
en kom
in actie.

April 2021 | 21

Moderne media zijn onmisbaar
bij de verkondiging van het
Evangelie

Kenia

Konden we vroeger alleen mensen bereiken door middel van radio-uitzendingen,
tegenwoordig kunnen we ook gebruik maken van de mogelijkheden die internet biedt.
Zo komen we in contact met steeds meer mensen die het Evangelie nog niet eerder
hoorden! Ontdek hoe TWR-teams ook gebruik maken van de digitale
mogelijkheden in hun land.
Roma

Rusland

Noord-Korea

Israël
De Messiasbelijdende
Joden van Aviv Ministry
bieden concrete hulp aan
verslaafde daklozen en
brengen hen persoonlijk
het Goede Nieuws. Ook
hebben zij honderden TWRaudiospelers uitgedeeld aan
de daklozen. Daarop staan
getuigenissen van ex-verslaafden, Bijbelgedeelten en
geestelijke muziek. Regelmatig
ontstaan diepere gesprekken
als een gebruiker, soms weken
later, vertelt dat hij zo graag
naar de programma’s luistert.
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Radio is het enige medium
om in Noord-Korea het
Evangelie te brengen, maar
nu de overheid heeft geïnvesteerd in IT-technologie
wordt het misschien mogelijk
om in grote steden internet
te gebruiken. Voorzichtigheid
is echter geboden, want de
overheid controleert streng.

De app Pure Wave was
eind 2020 ruim 23.000 keer
gedownload en dagelijks
luisteren 4500 unieke luis
teraars naar de programma’s
en podcasts. Het TWR-team
benut de kansen van digitale
bediening zo goed mogelijk
en ziet het aantal volgers op
Instagram en VK Social Media
Network (een Russisch initiatief) toenemen.

Afghanistan

Pakistan
TWR gebruikt Facebook
en Instagram om volgers
te verwijzen naar websites
met meer informatie over
het christelijk geloof. Daar
is veel behoefte aan. De informatie wordt buiten Pakistan
online gezet, zodat het team
veilig zijn werk kan doen.

De populariteit van
internet neemt toe en dat
biedt kansen om moslims
te bereiken. Zij kunnen in het
geheim informatie over de
Bijbel en Jezus op internet
zoeken. De TWR-website
wordt vanuit het buitenland
beheerd, zodat het team geen
gevaar loopt.

Tijdens de lockdown
mochten dorpen niet bezocht
worden, dus begon een
experiment met sociale media.
Het werd een doorslaand
succes! De posts en video’s
die het TWR-team plaatst,
worden zeer goed bekeken
door de Roma.

Ethiopië
In Ethiopië is het verboden
om religieuze programma’s
via radio of internet uit te
zenden. Daarom maakt onze
partner gebruik van de SWzenders (korte golf) van TWR
in eSwatini (Swaziland), die
tot aan Oost-Afrika kunnen
uitzenden. Door gebruik te
maken van de internationale
website TWR360.org kunnen
we toch internetuitzendingen
in het Oromo (belangrijke taal
in Ethiopië) en het Somalisch
aanbieden.

In Kenia zenden we uit
via FM-zenders die ook
allemaal via internet te
beluisteren zijn. Ons team in
Kenia maakt veel gebruik van
Facebook om contact met
luisteraars te onderhouden.

Turkije
In 2020 bereikten we via
sociale media ruim 1,3 miljoen
mensen. Dat leidde tot meer
dan 400 gesprekken, en
40 daarvan werden concrete
dialogen over het christelijk
geloof. Vierentwintig van
die gesprekken lopen nog
steeds en een aantal andere
contacten konden we naar
lokale kerken verwijzen.

Algerije,
Kabyle
De website radiokabyle.com
brengt de Kabyle-bevolking
van Algerije het Evangelie en
ondersteunt Kabyle (‘Berbers’)
die al christen zijn. Hoewel
het team erg hecht aan de
persoonlijke bezoekjes aan
luisteraars en aan de
radio-uitzendingen met
trouwe luisteraars, maakt
het team ook plannen voor
groei online.

China
Via WeChat (een soort
WhatsApp) delen we onze
programma’s, maar er geldt
een strenge controle door
de overheid en soms worden
episodes offline gehaald.
Ondanks dit toezicht blijven
we afleveringen plaatsen,
want de behoefte aan
Bijbelprogramma’s is groot.

Somalië
TWR heeft geen partner
in Somalië. Wel worden in
het oosten van Kenia via FM
verschillende programma’s
in het Somalisch uitgezonden,
die ook online te beluisteren
zijn. Sommige programma’s
zijn bovendien te beluisteren
via SW (korte golf). Onze
partner in Ethiopië zendt
Hoop voor Vrouwen in het
Somalisch uit via SW en
gebruikt Facebook voor het
contact met luisteraars van
dit programma.

Helpt u ons
uitzenden?

twr.nl
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Wild Faith op Wild FM
NIEUW PROGRAMMA TWR IN DE RANDSTAD

‘Het is een droom die uitkomt, een prachtige kans om mensen die weinig of niets van het
christelijk geloof weten te bereiken’, vertelt een enthousiaste Joost Bastiaans over het
nieuwe programma Wild Faith. Samen met Marije van den Berg gaat hij op zondagavond een live
programma presenteren op Wild FM, een grote commerciële zender in de Randstad en omgeving.

‘De commerciële radiowereld is een gesloten circuit,
waar je meestal niet binnenkomt. De radiomakers bewaken
hun radio-identiteit zorgvuldig. Wij hebben nu een kans
om een programma te maken dat past binnen het format
van Wild FM en waar we wel een christelijk geluid in
kunnen laten horen. De eigenaar van Wild FM is sinds een
aantal jaren christen en wil graag een positief geluid laten
klinken op de zender. Het is niet zijn doel om Wild FM te
veranderen in een zender voor christenen, dat zou hij ook
niet zomaar kunnen. Maar hij wil juist zijn eigen luisteraars
graag bereiken.’
Joost en Marije kunnen tijdens een uitzending een uur
vullen met muziek en interessante onderwerpen. Daarmee
willen ze graag laten zien wat het christelijk geloof betekent.
‘Veel mensen hebben geen idee meer wat christenen
geloven. Het is een uitdaging om dat in gewoon Nederlands
te vertellen en niet terug te vallen op de tale Kanaäns.

Via Wild FM
e
wordt ook elk
werkdag van r
uu
5:30 tot 6:00 
die
het Bijbelstu
programma
r
De Bijbel Doo
.
uitgezonden

Een nalatenschap
met eeuwigheidswaarde

We kiezen onderwerpen die dicht bij mensen staan,
zoals vriendschap, stress of rouw. Daar gaan we op in en
we komen bijvoorbeeld uit bij de veiligheid die God biedt.
We zeggen niet: ‘Zo moet het’, maar vertellen wel dat wij
een fundament hebben in God, een vaste bodem onder
ons bestaan.’
Ook de muziek die Joost en Marije draaien is een welover
wogen keuze. De stijl sluit aan bij die van de zender, maar
tegelijk kiezen de presentatoren bewust voor nummers
en artiesten die de christelijke boodschap uitdragen.

Bidt u mee?

Voor deze unieke kans om het Evangelie
via radio in Nederland bekend te maken?

Wat wilt u dat er met uw geld gebeurt
als u er niet meer bent? Laat u het na
aan familie of vrienden, of aan een
organisatie zoals TWR?
Drie miljard mensen hebben nog nooit het Evangelie
gehoord. TWR brengt het Evangelie van Jezus Christus
in 160 landen en in 275 verschillende talen. TWRprogramma’s bereiken mensen in gesloten landen,
in slecht toegankelijke gebieden en mensen die anal
fabeet en/of digibeet zijn. Uw nalatenschap kan het
verschil maken in het leven van mensen. Een verschil
met eeuwigheidswaarde.
Wanneer er geen testament is, gaat de erfenis naar
de directe familie. Maar als u (een deel van) uw
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,
zoals aan Nurhalimah uit Indonesië. Voor haar is uw
nalatenschap een erfenis met eeuwigheidswaarde!

Het leven van Nurhalimah
Nurhalimah, een 37-jarige vrouw, luisterde in een
motorreparatiewerkplaats naar het programma
De Weg naar Rechtvaardigheid. De boodschap
raakte haar en ze was blij dat het programma de
taal gebruikt die ze kan begrijpen.
‘Ik heb nog nooit zulk geweldig nieuws en een
verhaal als dit gehoord’, vertelde ze. Vaak stemt
haar vriend af op dit TWR-programma zodat
iedereen die de werkplaats bezoekt kan mee
luisteren. Nurhalimah was onder de indruk, want
hoewel ze maar een korte tijd luisterde, kon ze
een nieuw verhaal leren dat een verademing voor
haar ziel is. Ze kijkt uit naar een nieuwe gelegenheid om weer naar het programma te luisteren.

Belastingvrij
Omdat TWR als goed doel erkend is, hoeft TWR geen
successierecht (erfbelasting) te betalen. Uw erfdeel
of legaat wordt dus volledig aan de wereldwijde
verkondiging van het Evangelie besteed.

Vragen?
We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen over
dit onderwerp heeft. U kunt voor meer informatie
contact opnemen met Sibold Buiten: 0342-478432
of via info@twr.nl.
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KORT NIEUWS

Genieten
met de
nieuwe
TWR-app

Nieuwe Vlaamse podcast:
Doordenkers
Bijbelboek Zach
Met Cor Weeda

aria

Studentenvereniging Ichtus-Vlaanderen en TWR België slaan de
handen in elkaar en komen met een nieuwe podcast op de proppen:
Doordenkers.

Tijd vinden om naar Gods Woord te
luisteren valt niet voor iedereen mee.
De nieuwe app van TWR kan daarbij
helpen. Op elk moment van de dag is
het mogelijk om te genieten van oud
of nieuw luistermateriaal. Voor iedereen
zit er wat tussen: bemoedigende
woorden van Corrie ten Boom, verdiepende Bijbelstudies in De Bijbel Door,
interessante gesprekken over het
geloof, opbouwende muziek en nog
zo veel meer. Ontdek het zelf in de
collectie van ruim vierduizend podcasts
of luister via de app naar de streams
van TWR. Zowel in het Nederlands als
in het Vlaams.

In deze podcast denken christelijke wetenschappers
na over vragen rondom geloof, wetenschap en leven.
Waar worden academici warm van in hun werk of
liggen ze juist wakker van? Wat willen ze meegeven
aan anderen? In de eerste afleveringen staan
Ann Van Hecke (professor verpleegkunde UGent)
en Nathan Vandeputte (PhD student politieke
wetenschappen UGent) centraal en gaan met
elkaar in gesprek.
Een podcast door wetenschappers voor
wetenschappers, studenten en iedereen met
interesse in de grote vragen. Luister mee:
download de TWR-app of ga naar TWR.be.
Ichtus-Vlaanderen zal de podcast produceren
onder begeleiding van TWR België.

Telebankieren en doneren
TWR wil het voor relaties zo gemakkelijk mogelijk maken om te geven. Daarom zijn er verschillende manieren om
te doneren aan TWR. Bij de post die u ontvangt zit een acceptgirokaart die u kunt gebruiken. Maar er is ook een
QR-code afgedrukt met een link naar de doneeromgeving van de TWR-website. Daarnaast kunt u doneren via de
TWR-app en enkele betaal-app’s zoals Tikkie, Geef en Givt. Hieronder vindt u de kosten per betaalmethode zodat
u zich bewust bent van de kosten per donatie.

Conventioneel
Telebankieren
Automatische incasso (SEPA)
Papieren acceptgirokaart ING
Papieren acceptgirokaart RABO

€ 0,12				
€ 0,125			
€ 1,50
€ 1,00

Via QR-code, TWR-website of TWR-app
Automatische (SEPA) incasso
€ 0,25				
iDeal-overboeking
€ 0,29 per donatie		
iDeal via Creditcard
€ 0,25 +1,8% 			
Bancontact België
€ 0,39 per donatie
Betaal-app’s
Tikkie
Geef-app
Givt-app

Luister naar TWR
in Nederland en België

€ 0,30*				
1,5% per donatie		
€ 0,10* + 4,5% per donatie

Problemen met telebankieren?
Een enkele keer komt het voor dat
telebankieren (tijdelijk) niet lukt.
Dan krijgt u de mededeling ‘niet
gelukt, probeer het later nog eens’.
Heeft u te maken met zo’n storing,
dan adviseren banken de volgende
stappen:
1 Neem TIJDENS de storing contact
op met uw eigen bank en meld uw
probleem
2 Probeer het een dag later nog eens
3 Neem contact op met TWR via
service@twr.nl. We helpen u graag
verder!
Onze ervaring is dat doneren via
de TWR-app of onze website
twr.nl/doneren het beste lukt.

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 – BELGIË

TWR – NEDERLAND
24/7 internetstream + podcasts
twr.nl | TWR-app

24/7 internetstream + podcasts
twr.be | TWR-app

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

• D
 oor de Bijbel
Maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 7:30 uur
Maandag t/m vrijdag van 19:00 tot 19:30 uur
• Melk & Honing
Elke zaterdag van 20:00 tot 21:00 uur
• Beeldspraak
Om de week een nieuwe podcast-aflevering

CHRISTELIJKE OMROEP

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 |
Luisterverhalen | Wie je bent in Christus |
Pastorale cursus met Aad van de Sande
| Visje | en nog veel meer…

24/7 internetstream
christelijkeomroep.nl
• D
 e 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 van 21:30 tot 21:45 uur

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

GROOT NIEUWS RADIO
24/7 internetstream + DAB+
grootnieuwsradio.nl

• D
 e Bijbel Door
Maandag t/m vrijdag van 5:30 tot 6:00 uur
• Wild Faith
Om de zondag van 20:00 tot 21:00 uur

• B
 ijbelstart
Maandag t/m vrijdag van 05:25 tot 06:00 uur
• Op weg met de Bijbel
Maandag t/m vrijdag van 22:00 tot 22:30 uur
• TWR-bijdrage aan ochtendprogramma
Brandstof
Eens per maand

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
RGB #F29300

De Bron
Donderdag om 21:30 uur

Font:

Ubuntu Bold

LOKAAL GELDERLAND
Internetstream
lokaalgelderland.nl
De Bijbel Door
Maandag t/m vrijdag van 23:30 tot 0:00 uur

*Genoemde bedragen zijn vanaf 1 januari 2021 en inclusief 21% BTW
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Luister
mee!

De nieuwe TWR-app

De Bijbel Doo
rBijbelboek Za
charia
Met Cor Weeda

Voor Nederland en Vlaanderen heeft
TWR een nieuwe app ontwikkeld.
Hiermee kunt u 24/7 luisteren naar
de streams van TWR en krijgt u
toegang tot onze unieke collectie
van meer dan 4000 podcasts.
TWR heeft een enorme database
met oud en nieuw luistermateriaal.
Bijbelstudies en boeiende geloofs
gesprekken voor persoonlijke
studie, Bijbelkring en vereniging.

Met de nieuwe
TWR-app heeft u al
deze mooie podcasts
voortaan binnen
handbereik!

Download
direct
de app!

Scan me

Laat het Evangelie overal horen!

twr.nl

