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Inleiding
Achtergrond stichting
Freedom in Christ Ministries is in de Verenigde Staten in 1989 opgericht door Dr. Neil T. Anderson,
voormalig voorganger en professor aan Biola Theologische Universiteit in Californië. Neil heeft vele
boeken geschreven. De bekendste daarvan zijn Overwinning over de duisternis en De Bevrijder.
Hiervan zijn wereldwijd meer dan 4 miljoen exemplaren verkocht.
In 2004 hebben Neil Anderson en Steve Goss, directeur van Freedom in Christ UK, samen de Vrijheid
in Christus Discipelschapscursus geschreven.

Freedom in Christ Ministries Nederland (www.ficm.nl) is 14 november 2012 opgericht door o, a.
Wieger Sikkema, Jan en Nellie Kits en Noortje Gooskens om de Vrijheid in Christus
Discipelschapscursus en andere cursussen in het Nederlandse taalgebied beschikbaar te maken
en kerken toe te rusten om vruchtdragende discipelen te maken.
Freedom in Christ Ministries Nederland is een onderdeel van Freedom in Christ Ministries
International, zie ook www.ficminternational.org.
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Doelstelling van FiCM Nederland
De stichting heeft volgens haar statuten die bij de oprichting in 2012 zijn opgesteld, de volgende
grondslag:
De stichting aanvaardt de Bijbel als het door God geïnspireerde en onfeilbare Woord als
leidraad voor geloof en leven.
Het doel van de stichting is het bevorderen van:
1. geloof in en onderwijs van christelijke principes en de pastorale zorg voor christenen in kerken en
gemeenten;
2. onderwijs en training in kerken en gemeenten, om de begeleiding van christenen, in de
ontwikkeling van identiteit en geloof, te versterken.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met gebruikmaking van alle mogelijke middelen die
daartoe bevorderlijk zijn in de ruimste zin van het woord.

Bestuur en organisatie
In jaarverslagen wordt verantwoording afgelegd door het bestuur over de uitgevoerde activiteiten en
de financiële resultaten daarvan. Het financieel jaarverslag wordt apart gepubliceerd.
In het jaar 2017 werd het bestuur gevormd door de volgende personen:
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Noortje (E.T.M.) Gooskens
Penningmeester
Jan (J.H.) Kits
Secretaris
Peter (P.J.) Maris
Door het bestuur is Peter Maris aangesteld als directeur om sturing en leiding te geven aan alle uit te
voeren activiteiten van de stichting.
De bestuursleden en directeur van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden,
maar kunnen als ze dat willen, de door hen gemaakte kosten declareren.

In het kader van de nieuwe ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) regeling heeft de stichting
vanaf 14 november 2012 de ANBI-status gekregen.
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Uitgevoerde activiteiten
De belangrijkste activiteiten in 2017 waren het werken aan vertalingen en het toerusten van
gemeenten/kerken die de materialen van FiCM-NL te gebruiken.

Vertaalprojecten
Om de kwaliteit van de video’s bij de discipelschapscursus Vrijheid in Christus te verhogen werd de
ondertiteling van de Dvd’s nog eens nagekeken en gecorrigeerd. Dit blijkt een moeilijk en lang
proces.
Er werd verder gewerkt aan de vertaling van de vier boekjes van de ‘Discipleship series’ van Steve
Goss. Het eerste deel, Vrij om jezelf te zijn, werd gedrukt en uitgegeven. Er wordt verder gewerkt aan
de vertaling van de andere drie delen.
Er werd gewerkt aan de Nederlandse vertaling van de tweede discipelschapscursus (Grace Course)
die in Nederland Groeien in Genade heet.
De samenwerking met het Centrum voor Pastorale Counseling, voor met name publicatie en
distributie is ook dit jaar weer succesvol gebleken.

Toerusting
De Discipelschapscursus Vrijheid in Christus werd door veel kerken en groepen gebruikt. In 2017 zijn
bijna zestig leidershandleiding verkocht door het CPC. Dat kan betekenen dat er gemiddeld iedere
week een ‘nieuwe’ gemeente is gestart met dit materiaal. De leden van het FiCM-team gaven zelf
ook de cursus en rustten anderen toe de cursus te geven en of leidden diverse mensen persoonlijk
door het proces ‘Stap voor stap naar vrijheid in Christus’. Ook werden mensen toegerust die namens
FiCM Nederland specifieke doelgroepen bereiken. Denk hierbij aan een specifieke groep
internationale kerken, doelgroep met een specifieke taal, etc.
De website van FiCM-NL is een onderdeel om anderen toe te rusten. Bijvoorbeeld de dagelijkse
overdenking die beschikbaar is en de getuigenissen van velen.
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FiCM conferenties
Van FICM international kwam de vraag of FiCM-NL een conferentie wilde organiseren in Nederland
voor alle Europese FiCM-werkers. Deze hebben we gehouden van 30 maart tot en met 3 april. Tijdens
deze conferentie zijn alle deelnemers toegerust door middel van de nieuwe cursus Freed to Lead. Dit
is een FICM-cursus speciaal voor leiders. Er waren 45 deelnemers uit 12 verschillende landen
aanwezig in het conferentieoord ’t Vierhouterbos.
Voorafgaand en ter voorbereiding heeft Peter een Freed to Lead conferentie in Engeland bezocht.
FICMI heeft TRANSFORM ontwikkelt. Dat is een traject van een jaar om FiCM leiders en kerkleiders
persoonlijk toe te rusten. Peter heeft meegewerkt in de pilot die startte in September. Onderdeel
van deze pilot was een conferentie-retreat in Noord Ierland die Peter heeft bezocht en waar hij zijn
medewerking aan heeft verleend.

Promo activiteiten
Om bekendheid te genereren en mensen te leren kennen in het werkveld werd er deelgenomen aan
nationale christelijke conferenties. Er is zowel aan Opwekking 2017 als aan de New Wine
zomerconferenties deelgenomen door middel van een stand waar FiCM-materiaal onder de aandacht
werd gebracht.
In diverse kerken en bij diverse groepen zowel in Nederland als België zijn presentaties gehouden.
Daarnaast zijn er persoonlijke ontmoetingen geweest met leiders van (nationale) organisaties.

Gebedscoördinatie
Maandelijks werd er een gebedsbrief met onderwerpen verstuurd naar de gebedsgroep. In
november was er een gebedsbijeenkomst georganiseerd om bidders toe te rusten en het werk van
FiCM-NL in gebed te brengen.
Annemarie leidt dit gebedswerk in Nederland en leidt tevens het Europese team voor intercession.

Internationale samenwerking
De stichting neemt vrijwillig actief deel, om Europese en internationale activiteiten te ondersteunen
en of mee te helpen uitvoeren. Naast de eerdergenoemde Europese conferentie in Vierhouten zijn er
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met diverse mensen in diverse landen maandelijks conference calls.
In oktober hebben Annemarie en Peter samen met de Europese directeur van FiCM een reis gemaakt
naar Albanië en de Oekraïne, om leiders en gemeenten toe te rusten.

Financieel jaarverslag
Ten behoeve van de financiële verantwoording over 2017 is een financieel jaarverslag opgesteld. Het
financieel jaarverslag 2017 is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld.
Het financiële jaarverslag 2017 is in een afzonderlijk document opgenomen.
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