Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de

Evangelische Video Stichting
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.
Videoproducties
Het geven van opleidingen in twee cameratechniek, regisseren, video schakelingen en
videomontages t.b.v. Kerkdiensten streamen op de Sociale Media.
Dit in verband met Coronaregels voor kerken.
Innovatie en adviezen aan stichtingen die overwegen te gaan streamen vanwege Corona.
Christelijke Videotheek
Een nieuwe website is gecreëerd voor de uitleen van Christelijke dvd’s. De aanschaf van
nieuw uitgekomen Dvd’s.
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.
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.
----------------------------------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 dat is overeenkomstig met de profetieën in de Bijbel.
Gezocht wordt naar een groot centrum met onderkomens en Studieruimtes.
De Joden die onderdak gaan krijgen zullen worden doorgestuurd naar hun thuis in Israël.
Tot die tijd zullen Christenen en Joden verbroedering zoeken in de Liefde van de Messias,
Adonai. Het klinkt misschien vreemd maar de Bijbel vertelt ons in de profetieën dat we op
weg zijn naar een wereldorde waarin minder plaats is voor Joden en Christenen. EVS wil
voorbereid zijn op de geschiedenis.

----------------------------------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.

