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UITGEVOERDE ACTIVITEITEN 2021 
Algemeen: 

Door de uitbraak van corona vanaf maart 2020 zijn vele activiteiten in aangepaste vorm gecontinueerd. 

Beurzen en congressen zijn komen te vervallen en productieactiviteiten moesten in aangepaste vorm 

plaatsvinden. Omdat wij een mediaorganisatie zijn konden vele activiteiten toch doorgang vinden.  

Wij zijn dankbaar dat onze donateurs dit ook in 2021 mogelijk hebben gemaakt. 

 

Promotie: 

• Huis aan huis verspreiding Tv magazine in diverse regio’s 

• Door corona heeft de pinksterconferentie van Opwekking ook in 2021 niet in de gebruikelijke vorm 

kunnen plaatsvinden. Wel hebben wij de digitale pinksterconferentie mede geproduceerd en 

uitgezonden. 

 

Acquisitie Programma’s: 

• Via bestaande (inter)nationale contacten 

 

Aankoop en nasynchronisatie programma’s: 

• Diverse internationale kinderprogramma’s zoals Superboek 

• Diverse films en series zoals bijv. Wind at my back 

• Drama series  

 

Productie van programma’s: 

In 2021 zijn opnieuw veel  Nederlandstalige Programma’s geproduceerd  

waarvoor ook middelen van Stichting ETV aangewend zijn: 

• Live uitzending van digitale  diensten tijdens de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking. 

• Nieuwsprogramma “Uitgelicht!” op maandag t/m vrijdag en “Uitgelicht analyse!”. 

• Prime time series zoals:  

o Bijbelse karakters   

o De Boekenberg  

o Van Binnenuit  

o Uittocht  

o De profeet Amos 

o De profeet Hosea 

o Bijbelse toekomstverwachting 

o ‘t Weten Waard 

o Levensecht 

o Gods Geest in actie 

o Kracht en luister 

o Het mysterie van het getal 7 

o Op weg naar de hemel 

 
Family7 in Actie: 

• Aangezien in 2021 geen opnames gemaakt konden worden door de internationale reisbeperkingen is er 

helaas geen “Family7 in actie” geproduceerd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Decemberactie 2020 Kinderprogramma’s 

• De decemberactie 2020 stond in het teken van kinderprogramma’s. In 2021 zijn programma’s zoals 

Superbook aangekocht en gesynchroniseerd. 

• Voorts is gestart met de ontwikkeling van kinderprogramma’s zoals Blalala, dierenkriebels etv. 

 

Decemberactie 2021 Update techniek 

• Deze actie heeft zelfs het streefbedrag opgebracht van 200.000 eur. Hiervoor zal in 2022 en de jaren 

daarna het technisch hart van Family7 op het gewenste niveau gebracht worden. 

 

 

 

Apeldoorn, 30 juni 2022. 
 

 

 


