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INLEIDING

Jaar twee van coronamaatregelen heeft ook
dit jaar wat anders doen uitpakken. Toch was
er veel meer mogelijk dan in 2020 en zijn
er ondanks de beperkingen veel positieve
gebeurtenissen geweest.

OVER FRONTIERS
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Ons kantoor is gestart in 1995. De Nederlandse
tak maakt deel uit van de internationale,
interkerkelijke organisatie Frontiers die in
1983 is opgericht, met als doel het stichten
van kerken/gemeenten in de moslimwereld.
Er zijn 28 kantoren wereldwijd waar werkers
in spé worden gemobiliseerd om naar
een moslimland te vertrekken en daar via
een gewone baan getuige te zijn van Jezus
Christus. We werken in ca. 50 moslimlanden.

TRAINING EN VOORBEREIDING

Eén van de voornaamste taken van
Frontiers Nederland is zorgen dat
mensen goed voorbereid naar
het buitenland kunnen. De
training kon deels online,
maar gelukkig ook wel live
doorgaan. Maandelijks
waren er twee dagen aan
bijeenkomsten, training
op diverse onderwerpen,
ontmoetingen, samen
optrekken en dergelijke.

Op 31 december stond
de teller van mensen in
voorbereiding op 11, een
pracht aantal. Door middel van
een team dat deels ‘living apart
together’ fungeerde, kon er ondanks

beperkingen veel vooruitgang geboekt
worden in het leren team zijn en oefenen in
teamleiderschap.
Door middel van diverse assessments en
persoonlijkheidstests is er een verdiepingsslag
gemaakt, hand in hand met een verdieping en
verbreding in de coaching die we kandidaten
bieden.
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VELDONDERSTEUNING

Dit jaar zijn drie gezinnen teruggekeerd
na jaren in het buitenland. Met een aantal
werken we op diverse manieren samen. Eén
gezin en een alleengaande zijn vertrokken
naar het buitenland. Eén gezin dat in principe
klaar stond om te vertrekken, besloot op het
laatste moment toch niet te gaan. Verder zijn
er drie singels als short-termers een team
aan het ondersteunen en 1 singlep volgt een
orientatiejaar .

Het protocol van pastorale ondersteuning van
buitenlandwerkers (de zogeheten member
care) is aangescherpt om in 2022 gelanceerd
te worden.
Een deel van onze tijd wordt
gevuld met het ondersteunen van
veldwerkers in lastige situaties.
Zo ook dit jaar. Dit vergt naast
gesprekken met de mensen
zelf, vaak ook gesprekken met
leidinggevenden en andere
collega’s, alsook achterban (kerk,
thuisfrontteam, ouders).

KANTOORTEAM

Hier zijn wat wisselingen geweest: twee
collega’s erbij, twee weg, twee (bijna)
voltijds gaan werken. Dit alles met de nodige
gesprekken die daarbij komen kijken.

Hoewel in het eerste halfjaar het grootste
gedeelte van het werk online gebeurde, kon
er na de zomer steeds meer live plaatsvinden.
Een verademing die helaas toch weer richting
december wat moest worden teruggeschroefd.
Wel is er voor diverse bezigheden een goede
hybride tussen live en online gevonden,
waardoor contact op kleine schaal mogelijk
bleef.
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Met het oog op aankomende veranderingen
in de leiderschapsstructuur, is er gewerkt
aan het organogram, waarbij de te verdelen
werkgebieden aangescherpt gedefinieerd
zijn, en opnieuw verdeeld in het management
team.
Er zijn tien teamleden die met wisselende
regelmaat op kantoor zijn. Daarnaast zijn
er een stuk of tien mensen die op afstand
een bepaalde doorlopende of tijdgebonden
taak uitvoeren om het werk te ondersteunen

(coaching, vertaalwerk, schrijven van blogs
e.d.).

TRAININGEN OMTRENT
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Ook in ons werk is het nodig om
protocollen te hebben op gebied van
grensoverschrijdend gedrag, met
name richting minderjarigen.
In december 2020 is
internationaal het protocol
geüpdatet om de digitale
risico’s beter mee te nemen.
Iedereen in de organisatie, zowel
veldwerkers als kantoormedewerkers, moest
dan ook een training volgen om deze update
mee te krijgen.

BESTUUR

Net als voorgaande jaren, is het bestuur erg
betrokken. Er zijn 4 reguliere vergaderingen
geweest; daarbuiten zijn ze op verzoek voor
een aantal andere zaken beschikbaar geweest.
Ze zijn betrokken geweest bij zaken rondom
veranderingen in het leiderschap, alsook
diverse situaties rondom beleid, financiën en
personeel.
5

MOBILISATIE

Voor het eerst hebben we in 2021 iemand
gehad wiens specifieke taak mobilisatie
was, in plaats van een taak gedeeld door de
meeste collega’s.
Er zijn in diverse kerken,
studentenverenigingen en Bijbelscholen
spreekbeurten en workshops geweest,
waaruit ook een aantal nieuwe contacten zijn
voortgekomen.

Er is gewerkt aan een Nederlandse vertaling
van het boek You’ve got Libya, wat in
2022 zal uitkomen, en ingezet kan
gaan worden voor mobilisatie,
bewustwording en rekruteren.

EVENTS

Veel events gingen
niet door wegens de
coronamaatregelen. Zo ook
het voor ons grootste event,
Opwekking. Er was een digitale
vervanger waaraan wij uiteindelijk
niet hebben meegewerkt. Ook
de HGJB conferentie in december,
waarvoor voorbereidingen getroffen waren, is
uiteindelijk niet doorgegaan.

Een aantal andere bijeenkomsten ging wel
door: Heartbeat, het zendingsweekend van
OM en onze eigen kennismakingsdag (dit jaar
enkel de zaterdag). Hier zijn enkele goede
contacten uit voortgekomen.

BIDDEN
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Op gebied van gebed, gebeurde er juist
des te meer. 30 dagen bidden tijdens de
ramadan kon doorgaan en werd het online
samen bidden tijdens die periode uitgebreid
tot elke week. Hieruit is een groep mensen
voortgekomen die regelmatig door wilde
blijven bidden. Dit vind nu eens per maand
online plaats. Ook zijn in het kader van 30
dagen dagelijkse vlogs gemaakt om toegang te
geven tot een jongere doelgroep.
Omarm een Volk is doorgegaan, maar in
een lagere versnelling. Door corona is er
beduidend minder interesse bij kerken,

maar is het ook lastiger om
groepen te organiseren. Wel
zijn de materialen op de
website beschikbaar gemaakt,
samen met een interactieve
wereldkaart.
Het wekelijks bidden met
het team bleef, net als in
2020, tweemaal per week
doorgaan, niet alleen online, maar ook
in hybride vorm (deels online, deels
live).

FINANCIËN

Net als voorgaande jaren, werkt iedereen
onbetaald. Iedereen levert ofwel zijn diensten
vrijwillig, of doet eigen fondsenwerving
hiervoor. Het kantoorwerk is afhankelijk van
giften. Daarom is het belangrijk om donors

te bedanken voor hun steun, wat ook in 2021
weer gedaan is.
Het boekhoudingsprogramma dat in 2020 is
ingevoerd is verder geoptimaliseerd.

IT
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Op gebied van IT is er een tweetal mensen
druk om alles in goede banen te leiden. De
overgang naar in de cloud werken in 2020 is
een groot pluspunt gebleken en heeft ook
mogelijkheden om bepaalde taken op afstand
uit te voeren vergroot.
Er is gewerkt aan het CRM vernieuwen, wat
een enorm tijdrovende klus blijkt, maar
voortgang boekt. Ook heeft één van onze
medewerkers diverse trainingen gevolgd.

INTERAGENCY

Aan de hand van een uit te zenden gezin, is er
nauw overleg geweest met een gelijkgezinde
organisatie over hoe we hen samen
kunnen uitzenden.
Ook is er een tweetal
samenwerkingsverbanden
met diverse organisaties
met een gelijke focus
op onbereikten of
moslims. In dit kader
is op Opwekking (online)
een gezamenlijke activiteit
georganiseerd, zijn er een aantal
gebedssamenkomsten geweest
en konden er makkelijker materialen
gedeeld worden. Zo bijvoorbeeld een
boekje om kinderen voor te bereiden op het
buitenland.

Daarnaast is er op gebied van membercare
samengewerkt in training en ontmoeting.

INTERNATIONAAL
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Ook op de internationale contacten hebben
de bekende maatregelen effect gehad. Er is
vrijwel niet buiten Nederland gereisd, maar
veel ontmoetingen, trainingen en events
kwamen online. Zo is de 2-jarige organisatiebrede conferentie volledig online geweest,
met redelijk succes. Diverse trainingen,
bijvoorbeeld over cultuur, grensoverschrijdend
gedrag en een brainstorm over nieuwe
ontwikkelingsmogelijkheden, konden ook
online doorgaan. De samenwerking met
sending bases, zowel andere Europese alsook
Aziatische, kon online doorgang vinden. De
ene reis die wel plaatsvond, betrof een

werkbezoek aan de Zwitserse basis om
van hen te leren op diverse
vlakken.

PROJECTEN BUITENLAND

Frontiers Nederland
houdt zich marginaal bezig
met het ondersteunen van
projecten in het buitenland. Uit
veiligheidsoverwegingen kunnen
wij hierover geen mededelingen
doen. Wilt u hier meer over weten kunt u
ons altijd mailen via
info@frontiers.nl plus uw telefoonnummer.
Dan benaderen wij u hierover.

9

2019
2020
2021
2022

