TFC Toolbox
Dit is een map die meer informatie biedt over het opzetten van een Thuisfrontcommissie (TFC)
voor zendingswerkers die namens de GZB uitgezonden worden.
In deze map vind je de volgende onderdelen:
• Beleidsplan GZB
• De GZB: waar staat zij voor
• Van oriënterend gesprek tot TFC: de route van een zendingswerker
• Opzetten van een TFC
• Positie van een TFC in de kerkelijke gemeente
• Start van een TFC
• Taken van een TFC
• Financiële informatie rond de uitzending
• Taken TFC rond een verlof
• Taken TFC bij terugkeer van de zendingswerker
• Veiligheid
• GZB-medewerkers
• Zendingsmaatje
• Boeken en webtips
• Vergaderopening
• Artikel over fondsenwerving door Henri J.M. Nouwen
Termen
In deze toolbox worden verschillende termen gebruikt. Hieronder een korte toelichting:
• TFC, dit is een thuisfrontcommissie.
• Zendingswerker, uiteraard kan dit ook worden vervangen door zendingswerkers.
• Zijn/hem, kan worden gelezen door haar/zij of hen in geval van een vrouwelijke zendingswerker of voor een zendingsechtpaar.
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De GZB: waar staat zij voor
•
•
•
•
•

Een gemeentelid uit jullie gemeente wordt
als zendingswerker uitgezonden namens de
thuisgemeente en de GZB. GZB staat voor
Gereformeerde Zendingsbond en is een van
de twee kerkelijke zendingsorganen binnen de
PKN. Iedereen die zich herkent in de visie van
de GZB en gereformeerde belijdenis belijdt,
kan door de GZB worden uitgezonden, mits
de kerkenraad van de uitzendende gemeente
hier achter staat.

De meeste zendingswerkers worden uitgezonden voor een termijn van vier tot zes jaar
en vervullen een ondersteunende rol in het
lokale werk. Na de uitzendperiode zal de lokale
kerk (of lokale werkers) het werk verder oppakken, eventueel met (financiële) steun van
de GZB. Iedere
uitzending is erop gericht om de taak van de
zendingswerker over te dragen aan de lokale
gemeente of organisatie. Iedere partner moet
zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk en onafhankelijk van steun zijn. Een zendingswerker
heeft in die zin altijd een bijrol en geen hoofdrol.

Werkveld van de GZB
De GZB is al meer dan honderd jaar actief
als zendingsorganisatie. De eerste zendingswerker werd in 1913 uitgezonden naar
Toraja (West-Sulawesi) in het toenmalig Nederlands-Indië. De destijds gestichte kerk bestaat
nog steeds en vele mensen kwamen tot geloof.
De Torajakerk heeft tegenwoordig ongeveer
650.000 leden verdeeld over ruim 1000 gemeenten.

Visie en missie
De GZB is overtuigd dat zending een Bijbelse
opdracht is die door Jezus Christus gegeven
is aan de wereldwijde kerk (Mattheüs 28: 1820). Vanuit die Bijbelse opdracht mogen we
gemeenten in Nederland ondersteunen om
de wereld in te trekken en het Evangelie met
mensen te delen. Belangrijk daarbij is dat iedere partij kan en mag ontvangen van de ander.
Zending verbindt, en geeft de kans te leren
van elkaar!

Na deze eerste uitzending zijn er vele andere
gebieden verkend en zijn er talloze zendingswerkers namens de GZB uitgezonden naar
(bijna) alle delen van de wereld. De GZB heeft
op dit moment zendingswerkers in:
• Azië
• het Midden-Oosten
• Afrika
• Centraal-Azië
• Latijns-Amerika
• Europa

Visie: Het Evangelie voor iedereen
Door het delen van het Evangelie willen we
dat mensen over de hele wereld God leren
kennen, een plek vinden in een gemeente en
groeien in geloof.

Werkwijze
Een zendingswerker wordt alleen uitgezonden bij een positief advies en akkoord van de
thuisgemeente, en als er in overleg met de
lokale partner een goede werkplek is gevonden. Een partner kan een gemeente zijn, maar
bijvoorbeeld ook een theologische opleiding.
Rechtstreeks contact met een lokale partner
is een voorwaarde om een uitzending mogelijk
te maken. De zendingswerker maakt deel uit
van een lokale gemeente en voert van daaruit
zijn taak uit. Die taak kan missionair of diaconaal zijn. Voorbeelden van vakgebieden zijn
bijvoorbeeld:
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Theologische toerusting
Gemeentestichting
Jeugdwerk
Scholing
Medische hulp

Missie: Open gemeenten
Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB
aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept,
waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra
zorg en aandacht nodig hebben. Een plek van
waaruit mensen hun geloof en leven delen!
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Van oriënterend gesprek tot Thuisfrontcommissie: de route van een zendingswerker
een psychologisch onderzoek bij Intransit.
Daarnaast worden er referenties ingewonnen bij de kerkelijke gemeente, werkgever
en iemand uit de vriendenkring van de kandidaat. De uitkomsten van het psychologisch
onderzoek en de referenties worden met de
kandidaat besproken en daaruit worden ook
richtlijnen gehaald voor de verdere begeleiding tijdens een uitzending.

Op het moment dat jullie als thuisfrontcommissie (TFC) voor het eerst bij elkaar komen,
heeft de zendingswerker met de GZB al een
heel traject afgelegd op weg naar een uitzending. Hieronder een korte schets van dit
traject.
Eerste gesprekken
Regelmatig voeren we op het GZB-kantoor
oriënterende gesprekken met mensen die het
verlangen hebben om zich in te zetten voor
Gods Koninkrijk en bereid zijn om naar het
buitenland te gaan. Voor korte of langere tijd.
Bij de voorbereiding op zo’n gesprek wordt
de zendingswerker gevraagd om een CV op te
sturen, en om een intakeformulier in te vullen.
Op de website van de GZB staan diverse profielen van de verschillende werkzaamheden,
de zendingswerker wordt daarop gevraagd in
welk profiel hij/zij zich herkent.
De uitkomsten van deze gesprekken worden
besproken in de selectiecommissie. In deze
commissie zijn de verschillende afdelingen
van de organisatie vertegenwoordigd, en
wordt gekeken of de betreffende persoon
inderdaad bij het werk van de GZB past. Qua
missionaire drive, maar ook wat betreft zijn
professionele achtergrond.

Een passende werkplek
Als bovenstaande stappen in het proces
ook allemaal positief doorlopen zijn, volgen
er gesprekken over een werkplek en een
taakomschrijving. Hier gaat vaak wel even tijd
overheen, aangezien de GZB in het buitenland
samenwerkt met lokale kerken en christelijke organisaties. Overleg met deze partners
is van groot belang om met elkaar te komen
tot een relevante taakomschrijving. Als de
werkplek rond is, en de kandidaat accepteert
zijn werkplek en taakomschrijving, volgt er
een benoeming tot zendingswerker door het
bestuur van de GZB.
In deze periode start de kandidaat met het
opzetten van een TFC en komen jullie in beeld.
Opleiding
De werker komt in dienst bij de GZB zodra het
opleidingstraject van start gaat. Voorwaarde
voor het starten van de opleiding is voldoende
financieel perspectief vanuit de thuisgemeente. De TFC is, samen met de werker, verantwoordelijk voor het werven van een constante stroom van inkomsten voor de duur van de
uitzending.
Het opleidingstraject duurt ongeveer zes
maanden en is o.a. gericht op het leren van de
taal, kennis van missiologie en het omgaan met
een andere cultuur. Een opleiding, voor een
deel van het traject, in het buitenland behoort
hierbij tot de mogelijkheden.

Tweede ronde
Op het moment dat de selectiecommissie
positief is, wordt een wervingsgesprek gepland waarin de kandidaat zijn missionaire
verlangen en motivatie verder kan toelichten.
Voor het gesprek van de wervingscommissie
wordt, via de kandidaat, aan diens kerkenraad gevraagd om een aanbevelingsbrief
te schrijven. In de wervingscommissie zijn
opnieuw de verschillende afdelingen vertegenwoordigd en is ook een afvaardiging van
het bestuur aanwezig. Als deze commissie na
het gesprek positief besluit, wordt het wervingstraject verder voortgezet en volgen er
keuringen.
Testen en keuringen
Bij lange termijn uitzendingen gaat het om een
medische keuring bij het Havenziekenhuis en
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Opzetten van een TFC
Communicatiecoördinator – verantwoordelijk
voor:
• Publiceren van artikelen en nieuws via
relevante kanalen voor de kerkelijke
gemeente (kerkblad, website, Facebook,
WhatsApp-groep etc.)
• Realiseren en uitvoeren van het communicatieplan, in overleg met de zendingswerker

Wat is een TFC?
Iedere zendingswerker die uitgezonden
wordt, heeft een TFC nodig. De voornaamste
redenen om een TFC op te richten ligt in het
meeleven en ondersteunen van de zendingswerker en het financieel mogelijk maken van
de uitzending. Een TFC is een vaste groep
mensen uit de uitzendende gemeente die om
de zendingswerker heen staan en helpen
waar nodig.

Fondsenwerver – verantwoordelijk voor:
• Initiëren en aansturen van fondsenwervende activiteiten
• Realiseren van het opgestelde fondsenwervingsplan, in overleg met de zendingswerker

Waarom is een TFC nodig?
De GZB heeft ongeveer 50 zendingswerkers
uitgezonden. Zij ondersteunen kerken wereldwijd bij gemeentestichting, gemeenteopbouw
en diaconaal werk. Maar zendingswerk doe
je niet alleen. Sterker nog, zendingswerk kan
niet zonder een betrokken thuisfront.
Daarom werken we bij de GZB met TFC’s. De
TFC is de schakel tussen de zendingswerker
en de uitzendende gemeente. De TFC stimuleert de gemeente om met gebed, meeleven
en financiële steun bij de zendingswerker
betrokken te zijn. Tegelijkertijd helpt de TFC de
zendingswerker om zijn werk zo goed mogelijk
onder de aandacht te brengen. Zo krijgt zending in de gemeente een gezicht!

Gebedscoördinator - verantwoordelijk voor:
• Coördineren van gebed voor de zendingswerker en zijn werk
• Doorgeven van actuele gebedspunten
voor de voorbede in de kerk, kringen,
clubs, etc.
Vertrouwenspersoon - verantwoordelijk
voor:
• Begeleiden en coachen van de zendingswerker bij problemen, vragen of ander lief
en leed.

Wie zitten er in een TFC?
Een TFC is niet bedoeld als clubje voor goede
vrienden of familie. Juist niet. Een TFC staat
dichtbij de zendingswerker, en volledig in de
thuisgemeente. Daarom is het belangrijk dat
de TFC een representatieve afspiegeling is van
de gemeente. Een diverse groep mensen weet
de gemeente op verschillende manieren aan
te spreken en te betrekken bij de uitzending.

Overige taken verdelen naar keuze:
• Notulist – het maken van een verslag na
een overleg en deze rondsturen naar de
TFC-leden.
Natuurlijk is het mogelijk dat één persoon
meerdere taken op zich neemt. Dit wordt binnen de TFC in goed overleg besloten. Een TFC
bestaat meestal uit 5 tot 7 personen.

Voorzitter – verantwoordelijk voor:
• Agenderen en leiden van vergaderingen
• Bewaken van uitvoering van taken en
afspraken
• Contactpersoon naar GZB

Hoe stel je een TFC samen?
Een zendingswerker gaat, in overleg met de
kerkenraad, op zoek naar leden voor zijn TFC.
Het is daarbij goed om te kijken wie qua professionele kwaliteiten ook past bij de verschillende functies. Daarnaast is het belangrijk om
hierop te letten:

Penningmeester – verantwoordelijk voor:
• Beheren van de financiën
• Maken van een financieel jaarverslag
• De overige TFC-leden op de hoogte houden
van de financiële stand van zaken

• Zendingswerk is een Bijbelse opdracht
voor de christelijke gemeente en daar-
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om ook een taak die vanuit de gemeente
wordt gedaan. Een zendingswerker zet
zijn TFC daarom in overleg met de kerkenraad op. Het is belangrijk om in de TFC
een lid van de kerkenraad, maar ook van
de zendingscommissie op te nemen. Zo
wordt het zendingswerk zo goed mogelijk
in de gemeente ingebed. Dit vergroot het
draagvlak.
Om ook de jeugd bij het zendingswerk te
betrekken, kan het goed zijn om een jongere te vragen voor de TFC.
Natuurlijk kunnen in de TFC ook mensen
plaatsnemen die een persoonlijke band
hebben met de zendingswerker, zoals familie en vrienden. Hierbij is het echter wel
van belang dat persoonlijke betrokkenheid, objectiviteit niet in de weg staat. Een
‘professionele rol’ is nodig.

Meer info
Wilt u meer weten over een GZB-thuisfrontcommissie? Kijk dan op onze website www.
gzb.nl of neem contact op met uw relatiebeheerder.
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Positie van een TFC in de kerkelijke gemeente
Zending is de roeping van de gemeente en
geen particulier initiatief. De GZB vraagt daarom instemming van de gemeente bij de uitzending. Eerst aan de kerkenraad en daarna,
tijdens de uitzenddienst, aan de gemeente.
Als de kerkenraad instemt met de uitzending, vraagt de GZB de kerkenraad om een
akkoord voor het vormen van een TFC. Deze
TFC wordt gevormd in de kerkelijke gemeente

van de zendingswerker, omdat deze gemeente
ook de uitzendende gemeente is.
Om de verbindingen binnen de gemeente
vorm te geven en de TFC in te bedden in de
kerkelijke gemeente, heeft het de voorkeur
dat er in de TFC een afvaardiging van de kerkenraad en de zendingscommissie zit.

Gemeente
van Christus

Kerkenraad

Zendingscommissie

TFC
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Start van de TFC
Het echte werk
Iedereen heeft zijn eigen rol in de TFC maar
aan het begin moet die rol nog vorm gaan
krijgen. Dat geeft niet, zoiets moet groeien.
Belangrijker is het doel dat voor jullie ligt.
Ongeacht taak of functie: dat doel moet gerealiseerd worden, en dat doe je samen. Denk
dus niet in ‘dit moet jij doen’ en ‘dat hoort bij
mijn functie’. Samen ga je voor een optimale
inbedding in de gemeente rondom meebidden,
meeleven én meegeven.

Je bent gevraagd om deel te nemen aan de
TFC van de zendingswerker. Je weet misschien ook al wie er nog meer gevraagd zijn
en je zit te wachten op dat ene moment. Het
moment waarop jullie werkzaamheden gaan
beginnen.
Een informele start
Veel TFC’s kiezen ervoor om het startmoment
te combineren met een nadere kennismaking.
Het is niet vanzelfsprekend dat ieder TFClid de andere leden kent. Een gezamenlijke
maaltijd samen met de zendingswerker is dan
een goed begin. Je leert elkaar kennen, praat
over de uitzending en filosofeert al wat over
mogelijke acties en kansen.

Maak een plan, een planning en een taakverdeling. De eerste periode zullen jullie elkaar
regelmatig ontmoeten. Stuur op de deadlines
en wijs elkaar op de taken en verantwoordelijkheden. Een goed begin is het halve werk!

Op deze informele avond kan een nieuwe
datum worden geprikt om serieuzer na te
denken over de komende tijd. Het is jullie taak
om voor de start van de opleiding de benodigde financiële middelen rond te hebben. Laat
iedereen voor de volgende vergadering nadenken over zijn of haar rol en hoe dat vorm
te geven. Ook is het verstandig dat iedereen al
heeft nagedacht over mogelijke manieren om
de fondsen te werven. Dat helpt bij de start
van de volgende vergadering.
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Taken van een TFC
WhatsApp-groepen in uw gemeente. Zo
bereikt u jong en oud.
• Probeer iedere TFC-vergadering de tijd te
nemen om met elkaar te bidden. De GZB
heeft hiervoor speciaal vergaderopeningen beschikbaar, uw relatiebeheerder
stuurt ze graag toe!
• Maak afspraken met de predikant over
de frequentie van voorbede in de erediensten voor het zendingswerk, en lever dan
ook de actuele gebedspunten aan. Nodig
de predikant ook eens uit bij een TFC-vergadering.
• Geef de achterban de mogelijkheid om
zich aan te melden voor een gebedsmail.
Aanmelden kan dan via de nieuwsbrief of
als optie op de deelgenotenfolder. De mail
wordt met regelmaat (maandelijks) verstuurd door de zendingswerker of de TFC.
De lijst met aangemelde mailadressen kan
eens per maand worden opgevraagd bij
akardol@gzb.nl.

Een TFC heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Sommige mensen denken
daarbij eerst aan financieel draagvlak vinden
en anderen juist aan communicatie. De GZB
heeft de verschillende taken omvat in de
volgende drie pijlers: meebidden, meeleven
en meegeven. Als TFC mag je deze drie manieren van betrokkenheid overdragen aan de
gemeente.
Voor de uitzending is het van belang dat de
leden van de TFC en de zendingswerker afspraken hebben gemaakt over de komende
periode, bijvoorbeeld over de hoeveelheid
nieuwsbrieven en communicatiemomenten.
Wanneer de zendingswerker eenmaal uitgezonden is, gaat het overleggen wat lastiger
en wil je dat de TFC zelfstandig de taken en
verantwoordelijkheden opneemt. Het uitspreken van de verwachtingen, wensen en (on-)
mogelijkheden is daarbij belangrijk.
Meebidden
Het gebed is de dragende kracht onder
het zendingswerk, omdat het werk alleen in
afhankelijkheid van God vruchtbaar kan zijn.
Het is daarom van cruciaal belang om het
gebed voor de zending en de zendingswerker
goed te organiseren. Dit is de taak van de
gebedscoördinator.

Meeleven
Om mee te leven met de zendingswerker, is
het belangrijk dat er voldoende gecommuniceerd wordt over het werk en welzijn van de
werker. Communiceren kan op verschillende
manieren. Bijvoorbeeld door het uitdelen van
materialen, het delen van berichten, het laten
zien van filmpjes, het vragen om financiële
steun en nog veel meer.

• Vraag de zendingswerker om met regelmaat (concrete) dank- en gebedspunten
aan te dragen. Spreek daarbij duidelijk af
welke punten vertrouwelijk zijn en welke
punten breder gedeeld kunnen worden.
• Deel de gebedspunten uit, denk hierbij
ook aan de gebedskringen en het andere
gemeentewerk. Een idee kan zijn om elke
maand een bepaalde groep in de gemeente te vragen om speciaal voor de zendingswerker te bidden. Of u verzamelt 31 mensen die ieder één dag in de maand gewoon
thuis voor de zendingswerker bidden. Zo
wordt het ‘gebedsstokje’ doorgegeven in
de gemeente.
• Verspreid de gebedspunten op verschillende manieren. Denk hierbij aan e-mail
maar ook aan het kerkblad of andere communicatiemogelijkheden zoals
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Een gemeente die actief meeleeft met de zendingswerker is zichtbaar. Zichtbaar voor de
zendingswerker in brieven en kaartjes, in het
lezen en delen van de nieuwsbrieven en ook
in financiële steun. Maar ook de zendingswerker is, ondanks de afstand, onderdeel van de
gemeente.
• Communicatie (-middelen)
Bij communicatie gaat het om twee dingen: het juiste medium en herhaling. De
gehele gemeente is niet op één manier te
bereiken. Jongeren zijn actief op sociale
media, WhatsApp en internet, de oudere
generatie leest de kerkbode en soms de
mail. Zorg ervoor dat beide doelgroepen
worden geïnformeerd.
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de TFC en de werkers over de richtlijnen
voor de communicatie met werkers in
gesloten landen.
• Organiseren van ontmoetingen met de
gemeente
Ontmoeting met de gemeente en de zendingswerker is een van de meest belangrijke onderdelen om het meeleven met
de zendingswerker vorm te geven. Er zijn
vier ‘momenten’ waarop ontmoeting kan
worden gefaciliteerd:
• Tijdens de uitzenddienst (verderop
meer)
• Tijdens verlof
• Via Skype verbinding
• Op reis naar de zendingswerker

Het overbrengen van een boodschap
kost tijd. De kracht van communicatie zit
dan ook in herhaling. Eén oproep in het
kerkblad maakt weinig los. Benader de gemeente meerdere keren op verschillende
manieren.
Uitdelen van de folder
De zendingswerker maakt samen met
de GZB een folder om uit te delen in de
gemeente. Deze folder geeft informatie
over het werk, contactgegevens en geeft
de mogelijkheid om aan te melden voor de
nieuwbrieven. Ook kan men hiermee een
(structurele) gift toekennen. Deze folder
wordt een halfjaar voor de start van de
opleiding uitgedeeld in de gemeente.
Verspreiden van de nieuwsbrieven
De zendingswerker schrijft minimaal twee
en maximaal vier nieuwsbrieven per jaar.
De GZB verstuurt deze brieven (namens
de zendingswerker) naar het adressenbestand dat door de zendingswerker is
aangeleverd en naar hen die zich hiervoor
hebben aangemeld via de folder of via
de website. Als TFC kun je deze brieven
natuurlijk ook in de gemeente onder de
aandacht brengen, door ze op te nemen
op de website van de gemeente of door ze
uit te delen.
Contact met de zendingswerker
De zendingswerker stelt post uit de gemeente erg op prijs. Dat kan door post en/
of postpakketten te sturen, bijvoorbeeld
bij verjaardagen of andere hoogtijdagen.
Een ander leuk idee is ook om een schrijfrooster te maken waarbij gemeenteleden
bij toerbeurt schrijven. Zo stimuleer je de
betrokkenheid van gemeenteleden en van
de zendingswerker.
Correspondentie naar gesloten landen
Voor een aantal landen geldt dat de correspondentie naar onze zendingswerkers
aan
een aantal regels gebonden is. Dit geldt
voor een aantal landen in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Centraal-Azië en Zuidoost-Azië. Dit zijn doorgaans landen die
min of meer voor het Evangelie en zendingswerk gesloten zijn. Over correspondentie uit de uitzendende gemeente naar
deze zendingswerkers worden in zo’n geval afspraken gemaakt. De GZB informeert

Probeer een vorm van ontmoeting te vinden
die zo goed mogelijk aansluit bij de gemeente
en waarmee je zoveel mogelijk mensen bereikt. Wees origineel en laat de vorm waarvoor je kiest geen drempel zijn om te komen.
Maak van een ontmoeting na de dienst bijvoorbeeld een gezellig koffiemoment of maak
van een koffiemoment een ontmoeting door
middel van een Skype-/Zoom-/Teamsverbinding. Verder kan de zendingswerker verschillende groepen binnen de gemeente (ook
online!) bezoeken, bijvoorbeeld de clubs, catechesegroepen of gebeds- en bijbelkringen.
Meegeven
Een uitzending wordt gedaan vanuit de kerkelijke gemeente. Een deel van deze kosten
wordt gedragen door de uitzendende gemeente, het andere deel wordt gefinancierd
vanuit deelgenoten gemeenten. De zendingswerker en de GZB zetten zich samen in voor
het vinden van deelgenotengemeenten. In
principe zijn de kosten voor de uitzendende
gemeente € 25.000 voor een alleengaande, en
€ 35.000 voor een echtpaar1.
Belangrijk aspect bij het vinden van donateurs
is verbinding. Door goede en transparante
communicatie en veel ontmoeting met de zendingswerker, leg je een basis voor structurele
giften. Een goed draaiende TFC zei eens: “Door
eerst te investeren in verbinding hebben we
80% van benodigde kosten kunnen financieren uit structurele giften.” Dat geeft rust en
overzicht.

1. Per oktober 2021. Bedragen kunnen veranderen/ veranderd zijn.
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Uitdelen van de folder
De eerder genoemde folder heeft een afscheurbare machtingskaart. Gemeenteleden, vrienden, familieleden of anderen die
deze folder krijgen, kunnen de machtingskaart invullen en zo (structureel) bijdragen
aan de uitzending
Acties
Door acties te organiseren kun je zowel
werken aan de inkomsten als aan verbinding. Betrek de hele gemeente bij een
actie, zowel jong als oud. Voorbeelden van
acties vind je op onze website:
www.gzb.nl/actie.

Een TFC maakt een financieel plan om in beeld
te brengen hoe de financiële bijdrage bijeen
wordt gebracht. In het volgende hoofdstuk
komen we hier uitgebreid op terug.
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Financiële informatie rond de uitzending
• Een thermometer die wordt aangevuld per
€ 500
• Een opgeknipte vlag van het land die wordt
opgebouwd per € 500
• Een kaart van het land die wordt ingevuld
per € 500

Financiële bijdrage
Voorafgaand aan de uitzending stemt de GZB
met de kerkenraad af welke financiële bijdrage vanuit de uitzendende gemeente kan
worden verwacht. In principe geldt voor een
alleengaande € 25.000 en voor een echtpaar
€ 35.000. De afspraken tussen kerkenraad
en GZB worden schriftelijk vastgelegd in een
‘afsprakendocument’. In dit proces zal de kerkenraad de TFC inschakelen om een financieel
plan te maken.

Tweede reden om zo veel mogelijk steun vanuit structurele gevers te vinden, is de zekerheid voor het starten van het opleidingstraject van de zendingswerker. Dit traject wordt
pas gestart wanneer duidelijk is dat er genoeg
financiële draagkracht is.

Het financieel plan laat zien hoe de TFC de gevraagde financiële bijdrage bijeen gaat brengen. De te ontvangen steun zal in de meeste
gevallen hoofdzakelijk uit de volgende categorieën bestaan:

Overige vragen over financiën:
• Heeft de TFC een eigen bankrekening
nodig?
Nee, een TFC heeft geen eigen bankrekening nodig. Iedere TFC heeft bij de GZB een
eigen projectcode. Giften die op de GZB
bankrekening (NL91 INGB 0690 7624 45
t.n.v. GZB) worden bij vermelding van deze
code aan de betreffende TFC toegekend.
Uiteraard is het belangrijk dat het juiste
IBAN nummer en de juiste projectcode
worden gecommuniceerd.
Maandelijks sturen we een update van de
fondsenwerving aan de penningmeester.
Op verzoek kunnen we daarbij ook donateursgegevens verstrekken, maar dan
moet er een vertrouwelijkheidsverklaring
getekend worden.

• Structurele inkomsten, zoals:
• Donateurs die een automatische incasso afgeven of een periodieke overmaking toezeggen. Dit kunnen bijvoorbeeld
gemeenteleden, familieleden, vrienden,
bedrijven en overige organisaties zijn.
• Eén of enkele jaarlijks terugkerende
collecten tijdens kerkdiensten.
• Incidentele inkomsten, zoals:
• Spontane giften naar aanleiding van
bijvoorbeeld nieuwsbrieven en website.
• Fondsenwervingsacties die de TFC organiseert (voor inspiratie zie www.gzb.nl/
actie).
Structurele inkomsten
Voor de TFC geeft het veel rust als een zo
groot mogelijk deel van de steun uit structurele inkomsten bestaat. Zeker als na enkele
jaren een zekere ‘actiemoeheid’ kan optreden.
Daarom is het goed om in de beginfase van de
uitzending veel energie te steken in het verkrijgen van vaste donateurs, zowel vanuit de
thuisgemeente als uit de familie- en vriendenkring van de zendingswerker. Daarbij helpt
het om zo concreet mogelijk duidelijk te maken
wat de stand van zaken is. Maak duidelijk welk
bedrag (nog) nodig is en wat je van de achterban concreet verwacht. Dat kan aan de hand
van een meter waarmee wordt bijgehouden
hoeveel al is opgehaald en hoeveel nog nodig
is, bijvoorbeeld met:
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• Zijn giften aan de TFC fiscaal aftrekbaar?
Ja, de GZB is geregistreerd als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Uiteraard
geldt dit alleen voor overboekingen (via internet, een machtiging of een acceptgiro).
Een contante gift (bijvoorbeeld geld in de
collectezak) zonder ‘bewijs’ is nooit fiscaal
aftrekbaar.
• Hoe kan de bijdrage van de TFC aan de
GZB worden overgemaakt?
Een groot deel van de giften zal maandelijks bij de GZB binnenkomen door middel
van machtigingen. Wanneer er een actie of collecte is geweest, vragen we de
opbrengst zo snel mogelijk over te maken
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naar de GZB.
Voor iedere TFC wordt een unieke projectcode aangemaakt. Zodra deze bekend is,
zult u die via de GZB ontvangen.
• Wat gebeurt er met een surplus aan het
einde van de uitzending?
Een eventueel surplus in het TFC-fonds
komt ten goede aan het GZB-programma
waarin de zendingswerker(s) participeerde, of aan vergelijkbare GZB-programma’s.
• Met wie kan ik contact opnemen als ik
vragen heb over financiën?
Binnen de GZB is de controller, Tijmen van
Steeg (tvsteeg@gzb.nl), het aanspreekpunt voor financiële zaken. Hij stemt aan
het begin van het jaar met elke TFC de
verwachte financiële bijdrage af.
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Taken TFC rond een verlof
Overige taken rondom verlof waaraan gedacht kan worden:

Een verlof is een periode waarin de zendingswerker tijdelijk de werkplek verlaat en naar
Nederland komt. Zendingswerkers komen
in principe om de twee jaar met verlof. Voor
uitzending relatief dichtbij (Europa of het Midden-Oosten) worden weleens aparte afspraken gemaakt. Doorgaans bestaat een verlof
uit een periode van negen weken (ca. twee
maanden). Van die negen weken zijn er zeven
bedoeld voor vakantie en een aantal noodzakelijke regelzaken. Twee weken worden gereserveerd voor het geven van presentaties in
gemeenten en andere communicatiemomenten.

• Praktische zaken:
• Praktische hulp bij inrichten huis e.d.,
denk ook aan fietsen
• Het zorgen voor passend vervoer
• De gemeente op de hoogte stellen van
de komst van de zendingswerker
• Schoonmaken van huis na vertrek
• Persoonlijke zaken:
• Regelen dat de zendingswerker welkom
geheten wordt in de eerste kerkdienst
• Helpen om een presentatie voor te
bereiden
• Een gemeenteavond organiseren
• Meegaan als elders in het land een presentatie gegeven wordt
• Familie- en/of vriendenbijeenkomst organiseren
• Morele steun geven en klankbord zijn
• Met elkaar bidden en Bijbelstudie doen

Verlofperioden worden door de zendingswerkers vaak als intensief ervaren. Een TFC
kan in een aantal situaties een helpende hand
bieden. Het is goed om hierover van tevoren
te overleggen met de zendingswerker en de
verwachtingen over en weer uit te spreken en
op elkaar af te stemmen.
Woonruimte tijdens verlof
De GZB zorgt niet voor huisvesting tijdens
verlof. Zendingswerkers worden zelf geacht
voor passende woonruimte tijdens een verlof
te zorgen, de TFC kan hierin een helpende
hand bieden. Vaak wordt via via een geschikte
woonruimte gevonden. Mocht dat niet mogelijk zijn is er een website waarop huizen voor
zendingswerkers worden aangeboden: www.
missienederland.nl/huisvesting.
Auto tijdens verlof
Ook een auto dient zelf geregeld te worden.
Stichting Hand in Strijen heeft verschillende
auto’s beschikbaar voor zendingswerkers.
Deze auto’s worden tegen kostprijs verhuurd,
maar
moeten wel ruim van tevoren besproken worden. Meer informatie is te vinden op
www.stichtinghand.nl.
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Taken TFC bij terugkeer van de zendingswerker
Repatriëring, opvang en integratie
De TFC kan bij definitieve terugkeer een helpende hand bieden bij het zoeken naar passende woonruimte en de opvang en integratie
in de Nederlandse samenleving.
Een langdurig verblijf in het buitenland heeft
vaak tot gevolg dan men de samenleving in het
‘thuisland’ op een andere wijze gaat beleven
en beoordelen. Daarbij komen ook factoren
als de onzekerheid en de spanning rond de
herintreding, het feit dat veel opgedane ervaring niet meer zo relevant lijkt en soms ook de
vraag of er wel werk is. De meeste zendingswerkers voelen zich verrijkt en bevoorrecht.
Ze hadden de periode in de zending niet graag
willen missen. Vaak wordt terugkomen tegelijk
ook als een gemis, een verlies ervaren. Soms
wordt het vergeleken met het doormaken
van een rouwproces. Het is een omgekeerde
cultuurshock. ‘Re-entry’ kan dus gemakkelijk
emotionele reacties en stress oproepen.

Ongeveer een half jaar
voor definitieve terugkeer
van de zendingswerker
ontvangt de TFC vanuit de
GZB het boek Een enkeltje
thuis van Neal Pirolo, ter
voorbereiding op de terugkeer van de zendingswerker. Hierin komt een groot
aantal zendingswerkers
aan het woord. Zij vertellen
hoe het is om een “enkeltje thuis” te nemen.
Vaak gaat dit gepaard met teleurstellingen.
Het thuisfront blijkt doorgaans niet veel weet
te hebben van de problemen waar een terugkerende zendingswerker mee te maken krijgt.
Dit boekje helpt de TFC om zicht te krijgen op
het proces van terugkeer waar de zendingswerker doorheen gaan.
Terugkomdienst
Bij de terugkeer van een zendingswerker
wordt in de uitzendende gemeente een ‘terugkomdienst’ georganiseerd. De officiële
band die er was tussen de zendingswerker
en de uitzendende gemeente wordt op deze
wijze beëindigd. De datum van deze terugkomdienst wordt in goed overleg geregeld tussen
de uitzendende gemeente, de zendingswerker
en de relatiebeheerder van de GZB. De GZB
vaardigt naar deze dienst iemand af om een
kort woord van dank en afscheid te spreken.
De organisatie van deze dienst is in handen
van de uitzendende gemeente. De relatiebeheerder van de GZB kan desgevraagd de
nodige adviezen hiervoor geven.
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Thirdculture-kids
In dit proces nemen de kinderen van zendingswerkers, de ‘thirdculture-kids’, een aparte plaats in. Cultuurveranderingen zijn vaak
ingrijpender als ze plaatsvinden in een leeftijdsfase waarin men nog volop in ontwikkeling
is. Op diverse momenten hebben ze afscheid
moeten nemen van vrienden en vriendinnen.
Het aangaan van nieuwe relaties na definitieve
terugkomst kan soms moeilijk voor hen zijn.
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Veiligheidsbeleid van de GZB
Opleiding en cursus
Iedere zendingswerker volgt een opleiding
van de GZB. In deze opleiding is een module
‘omgaan met veiligheidsrisico’s’ opgenomen
die aansluit bij de veiligheidssituatie van het
betreffende land. In een acculturatiecursus (een ‘hoe aan te passen aan een nieuwe
cultuur’- cursus) krijgt de zendingswerker
informatie over de historische, religieuze,
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
van het bestemmingsland. Veiligheid is daar
een aspect van. Ook wordt er een tweedaagse EHBO-cursus gevolgd.

De GZB heeft een uitgebreid beleid op het
gebied van veiligheid. Vanwege de veiligheidssituatie in deze wereld is het van groot belang
dat iedereen dit beleid kent en ook handelt
conform de gemaakte afspraken. Er zijn extra
risico’s bij verblijf in het buitenland en dus ook
bij betrokkenheid bij het zendingswerk. Deze
vragen zijn niet alleen van deze tijd. Zowel in de
zendingsgeschiedenis alsook in de Bijbel lezen
we van veiligheidsincidenten of bedreigingen.
Verantwoordelijkheid
Het veiligheidsbeleid van de GZB wordt bepaald door de directeur. Het is leidend voor
het werk van iedereen die betrokken is bij de
GZB. Het kan gevoeld worden als overbodig,
maar het is een voorwaarde voor uitzending
en ook gedurende de uitzendperiode leidend.
Er wordt vanuit gegaan dat iedereen op een
verantwoorde manier omgaat met veiligheidsrisico’s die er bestaan. Incidenten kunnen
immers grote gevolgen hebben voor jezelf,
voor je naaste omgeving, maar ook voor het
werk van partnerorganisaties en de GZB zelf.
Dat betekent dat iedereen persoonlijk verantwoordelijk is voor veiligheid en zich dient te
houden aan de verstrekte instructies.

TFC
De verantwoordelijkheid van de uitvoering en
navolging van het veiligheidsbeleid ligt bij de
GZB en de zendingswerker. De TFC is op geen
enkele manier verantwoordelijk. In noodgevallen zal de TFC op de hoogte gebracht worden
van de situatie.
Mochten jullie als TFC een bezoek willen brengen aan de zendingswerkers dan willen we
jullie vragen om:
• De GZB tijdig te informeren via jullie relatiebeheerder. Dan neemt de GZB contact op
als er eventuele veiligheidsissues spelen.
• Je te houden aan de aanbevelingen van
het ministerie van Buitenlandse Zaken. Via
deze link kunnen jullie de reisbestemming
invullen, je krijgt dan meteen alle up-todate informatie: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/reisadviezen.
• Je te houden aan de gedragscode van de
GZB, omdat een bezoek aan de zendingswerker ook een bezoek betekent aan het
werkveld en gevolgen kan hebben voor
het werk en de relatie met de partnerorganisatie.

De GZB heeft een overeenkomst met ICCO en
ontvangt veiligheidsanalyses voor de diverse
landen, updates over ontwikkelingen die de
veiligheid van mensen raken, reisadviezen,
training en toerusting.
Veiligheidsbeleid
De GZB is zich bij de voorbereiding van een
uitzending bewust van de lokale en nationale veiligheidssituatie en -risico’s. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen verschillende
veiligheidsniveaus met de daarbij behorende
trainingseisen.
De zendingswerker krijgt het basis veiligheidsplan voor zijn benoeming en is verantwoordelijk voor het naleven van dit beleid. Het
veiligheidsplan wordt met de zendingswerker
doorgenomen. Voor benoeming moet de werker schriftelijk akkoord gaan met de afspraken van dit veiligheidsbeleid.
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GZB-medewerkers
Relatiebeheerders
Daniëlle Damsteeg
telefoon: 088-1027041
e-mail: ddamsteeg@gzb.nl
(ma/do/vrij)

Jopie Verhoek
telefoon: 088-1027040
e-mail: jverhoek@gzb.nl
(ma/di/do)

Peter Kleinbloesem
telefoon: 088-1027024
e-mail: pkleinbloesem@gzb.nl
(ma t/m vrij)

Nadia Smits
telefoon: 088-1027043
e-mail: nsmits@gzb.nl
(ma/wo/do)

Gijsbert Wolvers
telefoon: 088-1027042
e-mail: gwolvers@gzb.nl
(ma/di/do)

Rik Lubbers
telefoon: 088-1027015
e-mail: rlubbers@gzb.nl
(ma t/m vrij)
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Danny Schurink
telefoon: 088-1027045
email: dschurink@gzb.nl
(ma t/m vrij)

Kantoormedewerkers
Harriët Ritman
HRM
telefoon: 088-1027005
e-mail: hritman@gzb.nl
(di/do)

Anneke Kardol
Office manager (verlofdata)
telefoon: 088-1027000
e-mail: akardol@gzb.nl
(ma/di/wo/do)

Tijmen van Steeg
Controller
telefoon: 088-1027003
e-mail: tvsteeg@gzb.nl
(ma t/m vrij)
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Zendingsmaatje
• Informatie over het land waar de zendingswerker uitgezonden is.
• Een prachtig middel om zending (in het
gezin) te laten leven.

De nieuwe manier om mensen bij zending te
betrekken!
Zendingsmaatje is de nieuwe manier om
mensen met het zendingswerk te verbinden.
Zendingsmaatjes horen nieuws van hun zendingswerker en het zendingsveld als eerste.
Daardoor ontstaat een band die helpt om
te kunnen bidden, om mee te leven en om te
geven.

Hoe werkt het?
• De zendingswerker maakt samen met de
GZB een Zendingsmaatje folder.
• De folders kunnen aangevraagd en uitgedeeld worden.
• Tijdens een bijeenkomst vullen mensen
het antwoordkaartje achterin de folder in
en geven daarbij aan hoeveel ze periodiek
willen bijdragen.
• Het minimumbedrag is 5 euro per maand.
Standaard bevelen we aan een iets hoger
bedrag te kiezen.
• Men kan zich ook aanmelden via de website www.zendingsmaatje.nl.
• Wijs erop dat mensen aankruisen dat ze
zich aanmelden via de TFC.
• Ingevulde kaartjes worden naar de GZB
gestuurd en door de administratie verwerkt. Maandelijks wordt het bedrag rond
de 25e geïncasseerd.

De kerkenraad heeft zich verbonden aan
een uitzending. Er wordt een TFC opgericht
om de zendingswerker te ondersteunen, om
gebed en communicatie rondom de uitzending
te verzorgen en om de benodigde fondsen te
werven. Zendingsmaatje is een prachtig middel om gemeenteleden bij het zendingswerk te
betrekken én om fondsen te werven.
De penningmeester van de TFC ontvangt van
de GZB periodiek een overzicht van gerealiseerde inkomsten voor een uitzending. Naast
opbrengsten uit collecten en acties is er ook
een overzicht van het aantal zendingsmaatjes
en de inkomsten daaruit.

Actueel voorbeeld:
Onlangs werd het ziekenhuis waar de familie
Folmer werkzaam is overvallen en geplunderd. Ook hun woonhuis brandde daarbij
volledig af. Hoewel de familie Folmer met verlof
was in Nederland was het een schokkend
bericht. Binnen de kortste tijd werd de uitzendende gemeente op de hoogte gesteld. De aan
de familie Folmer verbonden zendingsmaatjes
en de deelgenotengemeenten kregen hetzelfde bericht.
Er werd een website ingericht en mensen konden een bedrag doneren om het ziekenhuis te
herstellen. De eerste giften kwamen al binnen
een half uur binnen.
Er werd een digitaal informatie- en gebedsmoment georganiseerd. Meer dan 50 adressen
waren daarbij aanwezig. Dat was een enorme
steun voor de familie Folmer.
Alle aanwezigen hoorden dat het medische
werk wel doorgaat, maar voorlopig op een andere plek. Dat kon omdat het medische werk
in Congo breder is dan alleen het ziekenhuis in
Itendey.

Waarom meedoen met Zendingsmaatje?
Als Thuisfront Commissie krijg je:
• Een mooie tool om mensen op te roepen
het werk te ondersteunen.
• Periodiek inzicht op de inkomsten vanuit
de zendingsmaatjes (via TFC geworven)
• Minder inspanningen om de gemeente bij
de werker te betrekken: Communicatie
vanuit de zendingswerker met de zendingsmaatjes loopt via de GZB.
• Ondersteuning om de uitzending in een
breder perspectief te laten zien. Een zendingswerker is immers betrokken bij een
langdurige relatie met een partnerkerk.
Als Zendingsmaatje ontvang je:
• De nieuwsbrieven van de zendingswerker
per email.
• Bericht over een ontmoeting tijdens het
verlof van de zendingswerker.
• Als eerste bericht over actuele (urgente)
situaties.
• Jaarlijks minimaal één digitale meetings
met de zendingswerker.
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Ander voorbeeld:
Via het GZB programma Vita, dat speciaal
gemaakt is om vrouwen aan het zendingswerk te verbinden, werd een digitaal moment
georganiseerd met Marja Lichtendonk (uitgezonden naar Bosnië Herzegovina). Mirela,
een vrouw uit dit Balkan land, vertelde hierin
haar verhaal. Naast alle vrouwen die via Vita
betrokken zijn werden ook alle zendingsmaatjes van de familie Lichtendonk uitgenodigd. Zo
werden meer mensen bereikt met een prachtig inspirerend verhaal.
Voor meer informatie over Vita: https://www.
gzb.nl/doe-mee/vita.
Zendingsmaatje. Een prachtig middel om zending een gezicht te geven.
Niet iedereen kan zendingswerker worden,
zendingsmaatje wel!

TFC Toolbox versie 3 | april 2022
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Boeken en webtips
De onderstaande boeken geven een goed beeld van wat er allemaal
komt kijken bij een uitzending.

Samen uit, samen thuis
Jaap Ketelaar
Wat komt er allemaal kijken bij het uitzenden van een zendingswerker?
Wat is de rol van de gemeente, en wat doet een zendingsorganisatie?
Het is noodzakelijk om als missionaire gemeente de verschillende rollen en verantwoordelijkheden helder te hebben. In dit boekje zetten we
een aantal fasen in het proces van uitzending op een rijtje.

Een thuisfront voor de zendeling; Zorgen voor zendelingen wanneer
ze zich voorbereiden, op het zendingsveld zijn, naar huis terugkeren
Neal Pirolo, 1994
Dit is een handboek voor mensen die zendelingen uitzenden, het thuisfront. Het laat zien met welke problemen zendelingen te maken krijgen
en hoe het thuisfront hen daarbij kan helpen.

Short Term; Goed voorbereid naar het buitenland
Wilma Brons, Anjo van der Hooning, Geanne Klapwijk
Een praktisch handboek met info, tips, adressen en ervaringsverhalen. Voor jonge mensen die voor een korte periode naar het buitenland gaan om mee te werken aan ontwikkelingswerk, zending of stage.
De hoofdstukken met informatie zijn geschreven door deskundigen
op het gebied van zending en ontwikkelingswerk. Zo schrijft Jaap
Haasnoot over cultuurschok, Ruben Hadders over contact met God,
en Corry Nap over psychosociale problemen.
Meer lezen over het verlof? Onderstaand boek geeft een goed overzicht van alles wat rond
een verlof geregeld moet worden.
Bruin brood met kaas; Praktische handreiking over verlof houden
voor zendingswerkers
Kees Janse, Ada Heldoorn-Reijnoudt, met bijdragen van Corry Napvan Dalen en Margrete Bac-Fahner
Wat smaakt er beter dan bruin brood met kaas als je op verlof bent
in Nederland? Op verlof zijn is genieten, maar ook druk en spannend.
Hoe haal je het beste uit je verlof? Hoe ga je om met de vele verplichtingen? Is het mogelijk om uitgerust terug te gaan naar het veld? In
dit boek vindt je 120 pagina’s met informatie en tips om je goed op je
verlof voor te bereiden.
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Nuttige websites
• www.intransit.nl
o.a. trainingen voor zendingswerkers
• www.membercare.nl
pastorale en/of psychologische zorg voor zendingswerkers
• https://www.missienederland.nl/tck
zorg voor thirdculture-kids
• www.stichtinghand.nl
Praktische hulp aan zendingswerkers, o.a. autoverhuur
• www.wereldschool.nl
thuisonderwijs voor zendingskinderen
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Vergaderopening
De GZB biedt namens de zendingswerkers vergaderopeningen aan. Met deze handreiking kunt
u uw vergaderingen starten met een Bijbelstudie en een korte overdenking gericht op het
zendingswerk. Hieronder een voorbeeld vergaderopening. Op www.gzb.nl/vergaderopeningen
vindt u er meer.

Vergaderopening: Met ogen van geloof kijken
Jaap Haasnoot, Oeganda
Lezen: 2 Koningen 6:8-19
Kerntekst: “En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet.” (2 Koningen. 6:17a)
Méér zien van Gods Koninkrijk
Als we om ons heen kijken, zien we vaak alleen wat voor handen is. De Bijbel roept ons telkens
weer op om onze wereld vanuit Gods perspectief te zien. In dit gedeelte in 2 Koningen 6 wordt
heel duidelijk dat God aan het werk is. Hij bouwt Zijn Koninkrijk. De vraag aan ons is: zien we het
ook?
Ik werk in oostelijk Afrika en vaak is het moeilijk om te zien hoe God daar werkt. Er zijn zoveel
problemen: honger in Noord-Kenia, oorlog in Zuid-Soedan en onveiligheid in Oost-Congo. Ik bid
dan ook regelmatig: ‘Uw Koninkrijk kome, ook in deze regio, en geef me de ogen van het geloof
om het ook te zien!’ Naast veel problemen zijn er gelukkig ook veel bemoedigingen: een kerk die
omziet naar wezen en weduwen in Rwanda, christenen van verschillende etnische groepen in
Zuid-Soedan die in vrede samenleven en vluchtelingen in Kenia die door een gemeente gastvrij
worden ontvangen. Gods Koninkrijk breekt door!
Ook in Nederland kunnen we heel gemakkelijk naar het negatieve kijken: een kerk die steeds
minder betekenis heeft in de samenleving en gemeenten die nog maar moeilijk het hoofd boven
water kunnen houden. Maar dat is maar één kant van het verhaal! We mogen er zeker van zijn
dat die bij ons zijn, méér zijn dan die bij hen zijn (vers 16). De opgestane Heere is met ons.
Ik hoop dat u door uw betrokkenheid bij het zendingswerk ook meer bent gaan zien van wat
God in deze wereld doet en dat u daar door bemoedigd wordt. Daarvoor moet je wel goed kijken
en soms moeten je ogen ervoor geopend worden!
Gespreksvragen
1. Wanneer gingen uw ogen open voor wat God deed in uw leven of in het leven van anderen?
2. Hoe kunnen we méér zien van wat God in deze wereld doet?
Gebedspunt
Dank dat God Zijn Koninkrijk bouwt, tegen alle verdrukking in. Bid het gebed in vers 17a voor
uzelf en voor anderen.

TFC Toolbox versie 3 | april 2022

22

GZB.NL

