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Evangelische Video Stichting

2023

Algemeen
Bewustwording publiek van het verlossende werk van Yeshua HaMashiach of wel Jezus 
Christus. Evangelisatie van mens tot mens met gebruikmaking van Media in de ruimste zin van 
het woord. Daar de wereld afstevent op totale vernietiging is nu gebleken hoe belangrijk het 
verlossend werk van Jezus Christus is. Volgens de Bijbel met de profetieën, die razendsnel 
vervuld worden, steven we af op de wederkomst van Jezus Christus.

Videoproducties
Het geven van opleidingen in twee cameratechniek, regisseren, video schakelingen en 
videomontages t.b.v. Kerkdiensten streamen op de Sociale Media. 
Innovatie en adviezen aan stichtingen die overwegen te gaan streamen vanwege Corona.
In 2023 wordt gekeken of er nog behoefte is aan kleinschalige video producties.

Christelijke Videotheek
Er wordt niet zoveel uitgeleend, omdat de stichting juridisch niet mag VOD streamen. 
De christelijke distributeur Neema heeft dit uitdrukkelijk verboden en er is niets tegen te doen. 
Besloten is dat we fysiek blijven uitlenen. Eindelijk in de gemaakte nieuwe website hebben we 
de betreffende trailers kunnen linken aan de betreffende uit te lenen dvd. In dec. 2022 hebben 
we een groot nieuwe dvd’s aangekocht en zullen in 2023 ingevoerd worden in het 
uitleenbestand. De videotheek zal een bron van kennis worden in de tijd van de grote 
verdrukking.

Kies dan het Leven
Plaatsen en redigeren van artikelen voor kiesdanhetleven.nl, op Prolife website van EVS. Een 
juiste en eerlijke voorlichting geven wat abortus inhoudt en oplossingen bieden voor mensen die 
afzien van abortus. Abortus is de aller grootste Genocide sinds het ontstaan van de wereld.

Israelcnn met een Hart voor Israël
Israelcnn (Christelijk Nieuws Netwerk) geeft een positieve blik op het Jodendom, het volk van 
God, zodat de algemene Jodenhaat en antisemitisme naar beneden gaat. Ondersteuning in 
woord en daad aan hulporganisaties voor mensen en kinderen, zoals aan de Gazastrook. We 
gaan nog steeds door en worden zeer gewaardeerd door lezers en sociale media volgers. Elke 
dag verzamelen wij Joodse en Israëlische journalistieke stukken. We vertalen die in het 
Nederlands en plaatsen die met bronvermelding op de website en de betreffende sociale media. 
Het vertaalteam bestaat uit twee vrijwilligers. We zullen doorgaan tot Yeshua - Jezus ons komt 
ophalen of wederkomt.

-----------------------------------

Gekeken wordt naar een opvangplaats voor Joodse en Christelijke vluchtelingen
De Joodse bevolking komt in de wereld steeds meer alleen te staan. Als Christen weet je dat, want
het staat in de profetieën in de Bijbel. Net als wat nu plaatst vindt staat  ook in de Bijbel. Ook de 
Bijbel spreekt over: Wereldregering, Wereldorde, Wereldleider, Wereldgeloof, Hongersnood, 

http://kiesdanhetleven.nl/
http://www.christelijkevideotheek.nl/


oorlogen, aardbevingen, controle maatschappij, trans-humanisme, lgbts+. De wereld is nooit zo 
goddeloos geweest als nu. De wereld stevent af op een ramp met een grote verdrukking can 7 
jaar. Dan komt de Messias Jezus Christus terug en zal alle knie voor Hem buigen en komt er 
eindelijk echte vrede. 
Met dit in gedachte doen wij dit werk om zoveel mogelijk zielen te redden voor de Here Jezus



-----------------------------------

EVS Procucties
Alle camera’s en rand apparatuur zijn verkocht. De reden is dat het niet meer mogelijk s om
video producties in het buitenland, met name Israel te maken omdat wij uitgesloten zijn om
te reizen vanwege niet-vaccinatie van de mensen.
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