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Versterk de kerk in 
het Midden-Oosten

Actieweek 17 t/m 25 september
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De kerk in het Midden-Oosten houdt 
haar deuren open en biedt mensen hulp 
met voedselpakketten en onderdak.  
Ze delen wat ze hebben. Maar de rek 
lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kun-
nen kerken niet bergen. Toch houden  
ze stand, soms tegen beter weten in.  
Ze voelen zich regelmatig alleen staan.

Kerk in Actie luidt de noodklok voor  
kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed 
en onze steun zijn hard nodig zodat 
zij vol kunnen houden. Samen zijn we 
de kerk in actie. Wij geloven in delen, 
daarom komen we in actie. Steun de 
kerk in het Midden-Oosten tijdens de 
actieweek van 17 t/m 25 september.

Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen 

Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg 

van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen.

Versterk de kerk in het Midden-Oosten Bidden en delen
Wij geloven in delen. Ook als de situatie 
in het Midden-Oosten moedeloos stemt. 
Juist dan moeten we samen in actie 
komen. Allereerst is ons gebed nodig. 
Wij bidden voor vrede in een gebied dat 
al zo lang geteisterd wordt door oorlog 
en geweld. Wij bidden om kracht voor 
kerken in Syrië en omliggende landen 
om te volharden. 

In het kader van de Vredesweek komen 
wij in actie om kerken in het Midden- 
Oosten ook op andere manieren te on-
dersteunen. Tijdens de Actieweek zame-
len we geld in, zodat zij stand kunnen 
houden en vluchtelingen kunnen blijven 
opvangen. Ook uiten we onze verbon-
denheid met een gezamenlijke viering: 
Nederlandse gemeenten en partner-
kerken staan op hetzelfde moment stil 
bij de situatie in het Midden-Oosten. 
Dat we dit tegelijkertijd doen, schept 
verbondenheid. Samen zijn we de kerk 
in actie.

U ontvangt deze brochure ter voor-
bereiding op de Actieweek. U vindt hier-
in onder andere collecteafkondigingen, 
voorbeeldteksten om uw gemeente-
leden te informeren over de Actieweek, 
informatie over het magazine Zout dat  
u ontvangt om uit te delen en ideeën 
om zelf in actie te komen. Mogen we 
ook op u rekenen? 

Meld u aan via: 
www.kerkinactie.nl/actieweek 

Evert Jan Hazeleger
Programmamanager 
Kerk in Actie

Actieweek  
17 t/m 25 september

3

Libanon
>  Pakket met huis-
houdelijke artikelen: 
€ 180

>  Voedselpakket: 
€ 45 

Jordanië
>  Hygiënepakket  

voor vrouwen: € 17
>  Rugzak met  

schoolspullen: € 23

irak
>  Matras: 

€ 50
>  Kledingpakket:  

€ 135

Syrië
Een maand lang  
warme maaltijden 
voor een gezin: 
€ 329

Versterk de kerk in het Midden-Oosten
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Actieweek  
17 t/m 25 september

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

De Actieweek is een week van ver-
bonden heid. Wij hopen samen met u 
zoveel mogelijk activiteiten te kunnen 
organiseren die verbinden en versterken. 
Van 17 tot en met 25 september  
vinden de volgende activiteiten plaats:

Za 17 september, 20.00 uur:
wereldwijde viering
We beginnen de Actieweek met  
bezinning en gebed. Op zaterdag  
17 september vindt er een wereldwijde 
viering plaats. Hieraan doen kerken  
in het Midden-Oosten en kerken in  
Nederland mee. U kunt met uw  
gemeente ook heel eenvoudig 
aansluiten door op hetzelfde moment  
in uw eigen kerk een viering te houden. 
Samen met partnerkerken stelt Kerk  
in Actie een liturgie op voor deze 
viering. Deze komt beschikbaar via 
www.kerkinactie.nl/actieweek. 

Kan of wil uw gemeente geen 
viering organiseren, maar wilt u 
toch bidden voor en uiting geven 
aan uw verbondenheid met de kerk 
in het Midden-Oosten? Dan kunt u 
natuurlijk ook onderdelen uit de liturgie 
gebruiken in de dienst op zondag  
18 september en zondag 25 september. 

Wat houdt de Actieweek in?

ColleCteafkondiging 18 septemBer Vandaag staan we aan het begin van een Actieweek voor kerken in het Midden-Oosten. Zij zijn zwaar getroffen door vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog in Syrië. Van de 18 miljoen 
Syriërs zijn er 12 miljoen op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Twee derde van de christenen is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. Kerken in het Midden-Oosten houden hun deuren open en bieden mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen.  Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Kerk in Actie luidt de noodklok door komende week een Actieweek te houden voor kerken in het Midden-Oosten. Ons gebed is hard nodig zodat zij vol kunnen houden. 

Tegelijkertijd willen we hen ook steunen door geld in te zamelen. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld onderdak bieden aan vluchtelingen en hen voorzien van voedselpakketten en kleding. Zo kost een hygiënepakket voor vrouwen ongeveer 17 euro en een voedselpakket 45 euro. Van harte aanbevolen!

Zo 18 september: ColleCte
Collecteert u ook voor de kerk in het 
Midden-Oosten? Op de website komen 
een Power Point-presentatie en een 
filmpje beschikbaar. Deze kunt u vooraf-
gaand of tijdens de collecte tonen.  
Voor de collecteaankondiging kunt u  
de volgende tekst gebruiken:

Hoe doet u mee?
• Bid voor de kerk in het Midden-Oosten
• Doe mee aan de wereldwijde viering op zaterdagavond 17 september
• Collecteer tijdens de dienst op zondag 18 en zondag 25 september
• Deel het magazine Zout uit aan uw gemeenteleden en laat het filmpje zien
• Organiseer een eigen actie
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Ma 19 t/m vrij 23 september: 
Belpanel
Tijdens de werkweek bruist het  
Landelijk Dienstencentrum in Utrecht 
van de activiteit. Dagelijks belt een 
belpanel tot in de avond naar donateurs 
om hen om een extra gift te vragen 
voor de noodsituatie waar kerken in het 
Midden-Oosten in verkeren.

Di 20 september: ConCert lev
Bij het Landelijk Dienstencentrum in 
Utrecht vindt een groot benefietconcert 
van LEV plaats. Dit is gratis toeganke-
lijk. Aanmelden en meer informatie: 
www.zingenindekerk.nl.

Woe 21 september:  
ConCert elly & rikkert
In de Opstandingskerk, Prinses 
Margriet straat 126 in Utrecht vindt een 
kinder concert van Elly & Rikkert plaats 
waar ook de duif Rainbow van Kids in 
Actie aanwezig is. Dit concert is gratis 
toe gankelijk. Aanmelden en meer  
informatie: www.zingenindekerk.nl

Vrij 23 september:  
ConCert the psalm projeCt
Bij het Landelijk Dienstencentrum in 
Utrecht vindt op vrijdagavond een 
groot benefietconcert van the Psalm 
Project plaats. Tijdens dit concert 
maakt Kerk in Actie de voorlopige 
stand van de Actieweek bekend.  
Het concert is gratis toegankelijk.  
Aanmelden en meer informatie:  
www.zingenindekerk.nl.

Zo 25 september: ColleCte
Collecteert u ook deze zondag? Op  
de website komen een Power Point- 
presentatie en een filmpje beschikbaar. 
Voor de collecteaankondiging kunt u  
de nevenstaande tekst gebruiken.

ColleCteafkondiging  
25 septemBer 
Afgelopen week stond in het teken van 
de kerk in het Midden-Oosten. Kerken 
in Syrië, Libanon, Irak en Jordanië 
hebben zwaar te lijden onder het 
geweld in de regio. In Syrië is twee 
derde van de christenen gevlucht. 
Tegelijk bieden ze hulp aan mensen die 
op drift zijn geraakt. Ook in Libanon, 
Irak en Jordanië staan kerken klaar 
voor vluchtelingen. Een bisschop 
van een partnerkerk in Libanon gaf 
onlangs aan dat hij nooit iemand weg 
zal sturen die aan de deur van de kerk 
klopt. Maar inmiddels ondersteunt zijn 
gemeente honderden vluchtelingen. 
En dat drukt zwaar op de kerk en 
vraagt veel van de gemeenteleden. Wij 
hebben meegedaan aan de Actieweek 
om kerken zoals deze te ondersteunen. 
We collecteren nu voor de kerk in 
het Midden-Oosten, omdat we ons 
verbonden weten in Christus. Geef gul. 
Met elke 200 euro die we inzamelen, 
kan een partnerkerk een pakket met 
huishoudelijke artikelen beschikbaar 
stellen aan een gevlucht gezin. 
Van harte aanbevolen!21 september: 

Concert Elly & Rikkert

Actieweek  
17 t/m 25 september

deel het magazine uit 
Bij dit actieweekboekje ontvangt u  
het magazine Zout over de kerk in  
het Midden-Oosten. Hierin leest u  
met welke moeilijkheden, verdriet en 
geweld christenen in het Midden- 
Oosten te maken hebben en hoe zij 
toch hoop blijven houden. U leest  
ook hoe een kerk in haar voegen kan 
kraken doordat ze voor honderden 
vluchtelingen zorgt. Zout is bedoeld  
om uit te delen aan uw gemeenteleden. 
U krijgt dit stapeltje alvast van ons. Wilt 
u meer exemplaren? Bestel deze dan 
via www.kerkinactie.nl/webwinkel.

de kerk in het Midden-OOstenZ O U T

terug naar syrië: ‘ik ben niet bang’ kilo’s aardappels en een busje vol pannen

Deel uit aan uw gemeenteleden
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Actieweek  
17 t/m 25 september

Verschillende plaatselijke gemeenten 
hebben al laten weten dat zij tijdens 
deze week zelf in actie zullen komen. 
Zij doen dat bijvoorbeeld door te 
collecteren, door mee te doen aan de 
viering, maar ook door eigen acties op 
touw te zetten. 

doet u ook mee? 
•  In de brochure Samen in actie staan 

talloze tips en voorbeelden hoe u op 
een eenvoudige en leuke manier in 
actie kunt komen met uw gemeente.

•  U kunt de brochure en andere 
materialen downloaden op  
www.kerkinactie.nl/actieweek.  
Via www.kerkinactie.nl/webwinkel  
kunt u spaardoosjes bestellen.

•  De opbrengst van uw actie kunt u 
overschrijven naar: 
NL 89 ABNA 0457 457 457  
t.n.v. Kerk in actie 
o.v.v. Noodhulp Actieweek. 

Zelf meedoen?

Idee 1: omgekeerde collecte 
In plaats van een lege collectezak rond te laten gaan, vult u deze 
van tevoren met losse euro’s. Alle gemeenteleden mogen een 
euro uit de collectezak halen. Zij krijgen de uitdaging mee om 
deze euro in een afgesproken tijdsbestek te vermeerderen. 

Idee 2: beNefietmaaltijd
Organiseer een maaltijd in uw kerk waar mensen tegen betaling aan deel kunnen 
nemen. Vraag een aantal gemeenteleden om te helpen met het opstellen van 
het menu en het koken. Wanneer uw gemeente contact heeft met vluchtelingen, 
kunt u hen misschien betrekken bij het organiseren van de maaltijd! Nodig men-
sen uit voor de maaltijd in de dienst, via social media en in de plaatselijke krant. 
Tijdens de maaltijd kunt u bijvoorbeeld het magazine Zout uitdelen.

Idee 3: spaardoosjes
Laat ook de kinderen in uw gemeente meedoen! Deel op zondag 18 september 
spaardoosjes uit en vraag hen of ze mee willen helpen om deze te vullen.  
Op zondag 25 september kunnen ze de spaardoosjes dan weer inleveren.
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LAAt ViA www.kerkinActie.nL/Actieweek weten hOe uw geMeente MeedOet Met de Actieweek! 

ZO inspireert u Andere kerken OM OOk Mee te dOen. wAnt sAMen VOrMen we de kerk in Actie!

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

“Samen in actie” 
is te bestellen via

www.kerkinactie/actieweek
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Tijdens de Actieweek staan de kerken 
in het Midden-Oosten centraal. Door 
het toenemende geweld wordt het 
werk van internationale hulpverleners 
steeds moeilijker. De kerk blijft en is 
daardoor op veel plaatsen aanwezig. 
Kerk in Actie heeft banden met 
verschillende kerken in Syrië en Libanon 
en ondersteunt hen onder andere bij het 
geven van noodhulp aan mensen op de 
vlucht. Via het internationale kerkelijke 
hulpverleningsnetwerk ACT Alliance 
verleent Kerk in Actie bovendien samen 
met partnerkerken en -organisaties hulp 
in Syrië, Libanon, Irak en Jordanië. Op 
deze pagina’s noemen we een aantal 
voorbeelden van partners, in de praktijk 
wordt er nog veel meer hulp verleend.

kerk van antiochië in syrië
De Kerk van Antiochië in Syrië, de 
oudste kerkgemeenschap ter wereld, 

biedt bijvoorbeeld in 11 van de 14 
provincies in Syrië hulp. Met een 
centraal kantoor in Damascus en  
17 veldkantoren is deze kerk de op een 
na grootste hulpverleningsorganisatie in 
het land. Ontheemde families ontvangen 
bijvoorbeeld huishoudpakketten en 
maaltijden. De kerk zorgt ook voor 
onderdak. De hulp is bedoeld voor 
iedereen die dat nodig heeft, ongeacht 
achtergrond of religie. 
“Het is gevaarlijk werk”, zegt Samer 
Laham, die leiding geeft aan de 
noodhulp namens zijn kerk. “Maar 
wij blijven op onze post. Er zijn zoveel 
ontheemden. Wie moet hen anders hulp 
bieden? We moeten nu investeren in de 
toekomst van ons land!” 

Kerk in Actie ondersteunt deze kerk 
met € 25.000 voor het verlenen van 
noodhulp.

near east school of theology 
(nest)
De Near East School of Theology 
(NEST) in Beiroet in Libanon is 
een theologische opleiding voor 
protestantse kerken in het Midden-
Oosten. Het belangrijkste doel van de 
school is om voorgangers en kerkelijk 
werkers op te leiden en bij te scholen, 
zodat zij aan de slag kunnen in hun 
eigen kerk. De school stelt haar deuren 
ook open voor studenten uit andere 
kerken of andere landen die meer 
willen weten over de protestantse 
theologie. Onder de studenten 
bevinden zich ook gevluchte Syrische 
christenen. In het magazine Zout leest 
u het verhaal van de Syrische Mathild, 
die aan NEST studeerde. Zij besloot om 
niet in Libanon te blijven, maar haar 
kerk in Syrië te dienen, ondanks alle 
gevaren die daaraan kleven. 

Naar wie gaat de opbrengst?

Uw steun kunt u overmaken op 

NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Actieweek

Actieweek  
17 t/m 25 september
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Kerk in Actie ondersteunt NEST met  
•  € 15.000 voor het reguliere programma,
•  € 10.000 voor beurzen voor  

Syrische studenten,
•  € 7.500 voor de uitzending van  

Wilbert en Rima van Saane-Nasralah.

vluchtelingenkampen jordanië
In overvolle vluchtelingenkampen in 
Jordanië krijgen Syrische vluchtelingen 
voedselpakketten en gezondheidszorg  
in samenwerking met ACT Alliance- 
partners. Ook zijn er activiteiten voor 
kinderen en jongeren. In het Za’atari- 
kamp gaat bijvoorbeeld 78 procent van  
de kinderen tussen 6 en 17 jaar niet  
naar school. Daarom zijn er in het kamp 
cursussen gestart, uiteenlopend van  
Arabisch en godsdienstonderwijs tot 
bij voorbeeld metaal bewerken, com-
putercursussen en kunst. Ook zijn er 
basis cursussen in lezen en schrijven, 
Engelse taal en vaktrainingen. Ook kun-
nen kinderen meedoen aan activiteiten, 
waarbij ze leren om samen te werken en 
hun ervaringen kunnen verwerken.

Uw steun kunt u overmaken op:

NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Actieweek 

Namens kerken en partnerorganisaties 
in Syrië, Libanon, Jordanië en Irak en 
namens de vluchtelingen die zij kunnen 
helpen, danken we u hartelijk voor uw 
betrokkenheid! 

noodhulp aCt alliance
Samen met kerken en christelijke 
partnerorganisaties willen we met de 
noodhulp via ACT Alliance het volgen-
de bereiken:
•  Voedselhulp voor 50.000  

mensen in Syrië, Libanon  
en Jordanië

•  Hygiënepakketten voor  
30.000 mensen

•  Gezondheidszorg voor  
12.380 mensen

•  Onderwijs voor 10.000  
kinderen en jongeren

•  Kleding en schoenen voor 6.500 
kinderen en winter jassen voor 2.000 
volwassenen

• Onderdak voor 5.250 mensen
• Vaktraining voor 465 vrouwen

12 Versterk de kerk in het Midden-Oosten Hartelijk bed
ankt!

help mee! 
€ 17,-  hygiënepakket vrouwen 

(ondergoed, maand-
verband, zeep, shampoo)

€  23,- rugzak met schoolspullen
€  50,- matras
€ 135,- kledingpakket
€ 180,-  pakket met huis-

houdelijke artikelen
€  296,-  vaktraining om eigen 

inkomen te verwerven
€  329,-  maand lang warme  

maaltijden voor een 
gezin (36 maaltijden)



aankondiging kerkbLad
Actieweek voor de kerk in het  
Midden-oosten: 17 t/M 25 septeMber
Kerken in Syrië hebben het moeilijk.  
Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 
12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook 
de kerken worden zwaar getroffen. Twee 
derde van hun leden is gevlucht, weg van 
geweld, armoede en ellende. Libanon, 
Irak en Jordanië zijn overstroomd met 
vluchtelingen.

De kerk in het Midden-Oosten houdt haar 
deuren open en biedt mensen hulp met 
voedselpakketten en onderdak. Ze delen 
wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel 
meer vluchtelingen kunnen kerken niet 
bergen. Toch houden ze stand, soms tegen 
beter weten in. Ze voelen zich regelmatig 
alleen staan. Kerk in Actie luidt de 
noodklok en organiseert een Actieweek van 
17 t/m 25 september. Ons gebed en onze 
steun zijn hard nodig zodat kerken in het 
Midden-Oosten het vol kunnen houden. 

Samen zijn we de kerk in actie. Daarom 
doet ook onze gemeente mee aan de 
Actieweek. Wij collecteren op zondag  
18 en zondag 25 september voor 
partnerkerken in het Midden-Oosten.

Actieweek  
17 t/m 25 september

korte film
Hoe zetten kerken in Libanon zich in 
voor vluchtelingen uit Syrië? Voordat 
de actieweek van start gaat, kunt u op 
www.kerkinactie.nl/actieweek een 
korte film hierover downloaden. De 
grote aantallen vluchtelingen drukken 
zwaar op de kerken in Libanon, maar ze 
gaan door. “We houden de deur altijd 
open”, zegt aartsbisschop Boulos van de 
Syrisch-Orthodoxe Kerk. Zijn kerk onder-
steunt honderden vluchtelingen. De film 
is bedoeld om te laten zien tijdens of na 
een kerkdienst of in het kader van een 
actie tijdens de Actieweek. 
 
reis mee door libanon
Aangrijpend en inspirerend tegelijk.  
Wie leest over christenen in het Midden- 
Oosten zal onherroepelijk geraakt 
worden. Dit najaar vertellen christenen 
en kerkleiders hun persoonlijke ver-
haal in een boek over de kerk in het 
Midden-Oosten. Journalist Marjon van 
Dalen reisde voor Kerk in Actie naar 
Libanon. Ze sprak met kerkleiders van 

verschillende kerken en met gevluchte 
Syriërs. U kunt het boek alvast reserve-
ren via www.kerkinactie.nl/actieweek. 

thema noodhulp
Wilt u zich met uw gemeente niet 
alleen tijdens deze Actieweek inzetten 
voor Syrië, maar liever het hele jaar? 
Verdiep u dan in het thema ‘Op zoek 
naar veiligheid’. Met de hele gemeente 
ondersteunt u dan inspirerende projec-
ten. De opvang van Syrische vluchtelin-
gen in hun eigen regio is een onderdeel 
van dit thema, daarnaast steunt u ook 
projecten in Bangladesh, Ethiopië, 
Zuid-Soedan en Nepal. Naast dit thema 
kunt u ook kiezen voor twee andere 
thema’s: Kinderen in de Knel en  
Versterk de Kerk. Kijk voor meer infor-
matie op www.kerkinactie.nl/thema. 
Meer weten over de Actieweek?  
Kijk op www.kerkinactie.nl/actieweek. 

Concert in uw kerk
LEV, Elly en Rikkert, Lucas Kramer, 
Marcel en Lydia, Soli Deo Gloria of  

At Once in uw eigen kerk? U kunt heel 
eenvoudig en gratis een prachtig 
concert boeken voor dit najaar of  
het voorjaar van 2017. Er vinden  
dan verschillende benefietconcerten 
plaats met als thema: Versterk de kerk 
in het Midden-Oosten. Wilt u dat  
Kerk in Actie zo’n concert ook in  
uw kerk organiseert, mail dan naar  
info@zingenindekerk.nl. Geef in de  
mail aan naar welke artiest uw voorkeur 
uitgaat en of het om een concert voor 
kinderen of volwassenen gaat.

kondig de actieweek aan!
De tekst hiernaast kunt u gebruiken  
om de Actieweek aan te kondigen, 
bijvoorbeeld in uw kerkblad of op de 
website. Deze tekst is bedoeld als basis. 
Wanneer u van plan bent een eigen actie 
te organiseren of gemeenteleden op te 
roepen om dat te doen, kunt u de tekst 
uiteraard naar eigen wens aanvullen en 
aanpassen.
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LEV in concert
(Bunschoten-Spakenburg)
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gebed om vrede 

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede

Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen;

waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen;

waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,

wil ik eenheid stichten;

waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken;

waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen;

waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven;

waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken.

waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.

Heer, maak dat wij niet zozeer zoeken

om getroost te worden, als wel om te troosten;

om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;

om bemind te worden, als wel om te beminnen.

Want door te geven ontvangen wij;

door onszelf te verliezen vinden wij;

door vergiffenis te schenken

verkrijgen wij vergeving;

door te sterven

worden wij geboren tot eeuwig leven.

Dit gebed wordt toegeschreven aan  

Franciscus van Assissi (1182-1226). 

Contactgegevens
Kerk in Actie
Postbus 456
3500 AL Utrecht

Tel. (030) 880 14 56
E-mail: servicedesk@kerkinactie.nl
Website: www.kerkinactie.nl
IBAN: NL 89 ABNA 0457 457 457

redactie
Marusja Aangeenbrug

fotografie
ACT Alliance, Carole Alfarah/Polaris 
(coverfoto), Marjon van Dalen,  
Jaco Klamer, Valery Melnikov

vormgeving
Robin Sala, Ontwerpkamer

druk
Grafiservices te Utrecht

Kerk in Actie is lid van de:

Kerk in Actie draagt de keurmerken:

Deze folder is gedrukt op FSC-papier


