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Laat het Evangelie overal horen!
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Audioverhaal: 
Op zoek naar Livingstone
Een spannende audioreeks over het leven en straffe missieverhaal 
van David Livingstone. De reputatie van dokter Livingstone lijkt 
mee te veranderen naargelang de tijdsgeest; vroeger werd hij 
neergezet als de geromantiseerde heilige, nu als de koloniale witte 
man. Deze podcast gaat op zoek naar de waarheid. Op basis van het 
boek van Tim Jeal en met de vertelstem van Stephan De Feyter.

Door de bossen, door de heide
Door het zomerdronken land

Over heuvels en rivieren
Met onze TWR-podcasts: 

ontspanning garant!



Een stad op een berg kan moeilijk 
verborgen blijven. In het donker zie je 
de lichtjes van de huizen en de straten 
mijlenver. Handig voor wie in het don
ker zijn weg zoekt. Hier gaat de verge
lijking met een christen zeker op: hij 
of zij kan in deze wereld een voorbeeld 
zijn en de weg tonen. Dan moet je in 
het contact met anderen wel stevig 
in je schoenen staan. Jezus vertelde 
daarover een verhaal van twee mensen 
die allebei een huis bouwden. De een 
maakte zijn constructie op het zand en 
bekommerde zich niet over het funda
ment. De andere koos voor stevigheid 
en bouwde op de rots. Beide huizen 
schitterden zolang het mooi weer was, 
maar zware storm en regen veegden 

Zonder licht is er geen leven. Daarom is het van belang klaarheid te brengen in een donkere 
wereld en te schitteren. Dat is een unieke taak voor christenen, die het Licht van de Wereld 
kennen. Anja Roeygens uit Brugge produceert voor TWR de podcast ‘Sta op en Schitter’, speciaal 
bedoeld voor christenvrouwen. Ze wil hen als christen, moeder en echtgenote aansporen om op 
te staan en te schitteren: “We zijn niet gemaakt om in Gods Koninkrijk stil te zitten en niets te 
doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. Als gevolg zullen we schitteren in de wereld.”

het eerste huis weg, maar konden het 
tweede niet schaden. Een leven dat op 
een stevige basis gefundeerd is, houdt 
stand in zwaar weer.

In haar podcasts, waarin je boven
staande gedeelten zult tegenkomen, 
behandelt Anja onderwerpen als 
liefde en vergeving, gebed en 
zegen, enzovoorts. Ze put daarvoor 
haar inspiratie uit de Bijbel. Haar 
persoonlijke leven is daarbij ook een 
belangrijke bron. Anja: “Er bestaat al 
veel voor vrouwen in het christelijk 
podcastlandschap maar weinig in 
ons eigen land. Ik heb ook de keuze 
gemaakt om te werken vanuit mijn 
eigen leven en ervaringen zodat 
het praktisch wordt. Geen zware 
theologische podcast maar iedere 
maandag een korte overdenking 
om je nieuwe week mee van start te 

gaan, ook dat is uniek.” Toch is dit niet 
zomaar een podcast waarmee Anja zich 
in de kijker wil plaatsen. Het ultieme 
doel is anderen te bemoedigen en te 
stimuleren om een lichtend voorbeeld 
in de maatschappij van vandaag te zijn. 

“Ik wil vrouwen aanmoedigen om niet 
aan de zijlijn te blijven maar om op te 
staan en dienstbaar te worden. En wie 
al actief is, wil ik aanmoedigen om te 
volharden.”

Het Bijbelvers die Anja het meest 
bemoedigt en aanzet om op te staan 
en te schitteren is Johannes 8 vers 12: 
Ik ben het Licht van de wereld; wie Mij 
volgt, zal beslist niet in de duisternis 
wandelen, maar zal het licht van het 
leven hebben. “Om te schitteren 
hebben we het Licht van Jezus nodig. 
Het is een tekst die mij sterkt wanneer 
het leven moeilijk loopt”.

(Tekst: Don Zeeman)

“Om te schitteren 
hebben we het Licht 

van Jezus nodig.”

Luister mij!

Rubriek TWR-medewerker van dichterbij

Sta op en Schitter  Audiocolumn



        Beleef 
    het   

           zelf!
Maak een onvergetelijke ontdekkingsreis in Missie & Media, 

      het belevingscentrum van TWR 
“Wij hebben altijd aan hekserij gedaan. Als we problemen 
hadden, gingen we naar de medicijnman. Ik had niemand 
om over mijn problemen te praten en voelde me verlaten. 
Het leven was niet makkelijk voor mij.”

“Onze kinderen 
(4 en 10 jaar) hebben 

zich twee uur lang geen 
moment verveeld. Er valt 

van alles te beleven!”

“Hoe bereiken 
we mensen ver 

weg en dichtbij met 
het Evangelie?”

Missie & Media
Stationsweg 2a, Barneveld, Nederland
www.twr.nl/missie-media, missiemedia@twr.nl

TWR-medewerker van dichterbij

container nog. Daar ervaar je hoe het is 
om stiekem naar de radio te luisteren 
in NoordKorea. Spannend! 

Het gaat natuurlijk niet om alle dingen 
die je kunt doen in Missie & Media, 
maar het gaat om de levens die ver
anderen door de programma’s die wij 
wereldwijd uitzenden. Bijvoorbeeld bij 
Kuli die via de radio het Evangelie van 
Jezus Christus hoort. Wil je weten hoe 
haar dat veranderd heeft of raakt het 
jou dat er nog zoveel mensen onbereikt 
zijn? Kom dan naar Missie & Media, stap 
in de wereld van zending en luister naar 
de unieke verhalen. Beleef het zelf!

en anderen die door het horen van de 
programma’s van TWR geraakt wor
den. Ook ervaar je wat er allemaal bij 
komt kijken om een goed programma 
te maken. Voor welke mensen is het 
bestemd? In welke cultuur leven ze? 
Welke media zijn beschikbaar en welke 
talen spreken ze daar? Dat zijn zomaar 
wat vragen die langskomen en waar je 
in Missie & Media een heleboel infor
matie over krijgt.

Behalve het lezen en horen van infor
matie kun je ook actief aan de slag en 
ervaren welke keuzes gemaakt worden 
bij het uitzenden van programma’s. En 
dat is zeker niet alleen interessant voor 
volwassenen!  Alle bezoekers worden 
door het spel in de gamekasten uitge
daagd om zoveel mogelijk luisteraars 
te bereiken. Verder zie je hoe de op
names in Nederland gemaakt worden, 
want er staat een echte studio. Via een 
VRbril kun je op bezoek in Cuba en sta 
je te duizelen op een hoge zendmast. 
Speciaal voor de kinderen is er een 
leuke speurtocht met een makkelijk  
en moeilijk niveau. En dan is er de  

Dit is het indrukwekkende verhaal 
van Kuli, een vrouw uit een onbereikt 
deel van Ethiopië. Zij had niet de keuze 
om in haar verlatenheid tot God te 
gaan, want ze had nog nooit van hem 
gehoord. Gelukkig is daar verandering 
in gekomen, maar nog steeds zijn er 
wereldwijd zo’n drie miljard mensen die 
geen toegang hebben tot het Evangelie 
van Jezus Christus. 

Dit gaat ons aan het hart! Daarom 
wil TWR mensen hier op een interac
tieve manier bewust van maken. In 
belevings centrum Missie & Media in 
Barneveld kun je meer horen over Kuli 
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De stichting is in Nederland ingeschreven bij 
Kamer van Koophandel onder nr. KvK 41188526 

te Amersfoort. De stichting is lid 
van Missie Nederland en van de 
Evangelische Alliantie Vlaanderen. 
TWR is in Nederland goedgekeurd 
door het Centraal Bureau 
Fondsenwerving (CBF). TWR staat 
geregistreerd als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 

Giften voor dit werk kan je overmaken op 
Bpost-rekening: IBAN: BE18 0001 5071 5465 
tnv. Trans World Radio, met vermelding: “Trans 
World Radio-België”. Je kunt je gift aftrekken.
De TWR nieuwsbrief is gratis, maar wij vragen 
wel portokosten.

Meld je aan als vriend van TWR en ontvang gratis 
het boekje “Ik ga voor je uit”. Stuur een kaartje naar 

TWR
Moerkerkse Steenweg 121
8310 – Sint-Kruis (Brugge)
of E-mail: info@twr.be 

Wilt u reageren op het programma ‘Door de Bijbel’, 
dan kunt u mailen naar doordebijbel@twr.be 

twr.be

Beluister onze stream 
(24/24u muziek afgewisseld 
met radioprogramma’s) via: 
www.twr.be

Luister via
www.twr.be

iTunes (zoek op twr.be)

Google Play (zoek op twr.be)

App Store (zoek op twr.be)

Op zondag worden de programma's 
van de afgelopen week heruitgezonden;

•  Door de Bijbel om 7.00, 9.00,  
10.00, 11.00 en 14.00 uur

• De Koninklijke trein om 8.00 uur
• Op zoek naar Livingstone om 15.00 uur
• Sta op en schitter om 16.00 uur
•  Wild Faith om 20.00 uur

Tussen de programma's door kan u genieten van afwisselende christelijke muziek.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

00:00 Uitsluitend Nederlandstalige muziek

05:30 Op weg met de Bijbel (Groot Nieuws Radio)

07:00 Door de Bijbel

09:00 Sta op en schitter Doordenkers
(2 wekelijks)

Op zoek naar 
Livingstone

14:00 De Koninklijke trein

17:00 Op zoek naar 
Livingstone

Doordenkers
(2 wekelijks)

18:00 Sta op en schitter

19:00 Door de Bijbel

20:00 Wild Faith

23:00 Uitsluitend Nederlandstalige muziek


