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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 zelfstandig werkende stichting die onafhankelijk
aan haar beoogde doelen kan werken. De samenwerking met Freedom in Christ Internationaal
(FICMI) helpt om die doelen te bereiken.

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.

Status: december 2019

Blz. 2

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland
Korenbloem 17
3852 XN Ermelo
KvK. 56475276
Jaarverslag 2019

Bestuur en organisatie
In jaarverslagen wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten en de financiële
resultaten daarvan. Het financieel jaarverslag wordt apart gepubliceerd.
In het jaar 2019 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
Bestuurslid
Berry (B.) Foppen
Door het bestuur is Peter Maris aangesteld als directeur om dagelijks sturing en leiding te geven aan
alle uit te voeren activiteiten van de stichting.
De bestuursleden 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.

Afscheid van Nellie Kits
Eind augustus kregen we het bericht van Jan dat Nellie in het ziekenhuis was opgenomen. Al snel
werd duidelijk dat er een snel groeiende tumor in haar hersenen zat. In de loop van september
verhuisde Nellie naar een hospice waar ze 1 oktober overleed. Ze is nu Thuis bij haar Heer.
Dankbaar kijken we terug op het leven van Nellie wat in dienst stond van haar Heer en Heiland. Ze
heeft veel voor Freedom in Christ Ministries Nederland betekend als motor achter het vertaalwerk
van de belangrijkste cursus van FiCM. Zelfs slechts een paar maanden voor haar heengaan heeft ze
zich nog ingezet om de laatste hand te leggen aan de nieuwe ondertiteling voor de video’s van de
Discipelschapscursus Vrijheid in Christus. Ook zette zij zich in om de boodschap van FiCM verder
bekend te maken. Aan veel mensen heeft zij het onderwijs gegeven en ze heeft velen mogen
bemoedigen in de Stappen naar vrijheid in Christus.
We zijn dankbaar voor deze nalatenschap.
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Uitgevoerde activiteiten
De belangrijkste activiteiten in 2019 waren het werken aan vertalingen en het toerusten van
gemeenten/kerken die de materialen van FiCM-NL te gebruiken. Dit toerusten gaat via de website,
via toerustingsdagen, persoonlijke gesprekken en het geven van cursussen.

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 is een moeilijk en lang proces
gebleken. In december waren de video’s met de nieuwe ondertiteling klaar. De video’s zijn
beschikbaar gesteld via streaming op onze website. Iedereen die in het verleden de dvd’s heeft
aangeschaft krijgt via een procedure gratis toegang tot streamingdienst.
Verder werd er gewerkt aan de Nederlandse ondertiteling van de vertaling van de tweede
discipelschapscursus (Grace Course) die in Nederland Groeien in Genade heet. De afronding hiervan
vond plaats begin april 2019. De video’s worden niet op DVD maar op een handige USB-stick
uitgegeven. Ook zijn de video’s via een procedure beschikbaar via de streamingdienst op de website
van FiCM-NL.
In 2019 is begonnen met het vertaalwerk van de leiderschapscursus Freed to lead. Voor de
financiering hiervan zijn fondsen geworven. Dit verliep erg succesvol (lees gezegend!). Voor dit
project was er binnen vier maanden een bedrag van ruim € 8.000,00 aan giften gegeven. Deze
leiderschapscursus heeft net als de eerdere cursussen een leidershandleiding met PowerPoint een
deelnemersboek en ondertitelde video’s. De video’s zullen ook weer met streaming vanaf onze
website worden aangeboden. Een apart boek van Rod Woods (de hoofd-auteur van de cursus) wordt
mogelijk ook vertaald. Het financiële model wat we gebruiken voor alle uitgaven past niet bij dit
relatief dure boek. Met de copyright houder (niet FICMI) in Engeland en de uitgever zijn we in
gesprek.

Website
In mei gaf de webbeheerder (Irene) aan dat ze graag met dit werk wilde stoppen. Via ons netwerk
kwamen we in contact met Johan Groen die een IT-bedrijf heeft en die onder andere websites
beheert. Johan heeft de technische kant van de streamingdienst voor zijn rekening genomen zodat
nu alle video’s van de twee Discipelschapscursussen Vrijheid in Christus en Groeien in Genade met
Nederlandse ondertiteling vanaf de website bekeken kunnen worden.
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We zien het gebruik van de tools op de website als een goede en noodzakelijke aanvulling op het
beschikbaar stellen van het onderwijs. We zien ook een groei in het aantal geregistreerden op de
website. Dit zijn er 363. Het aantal contacten dat de nieuwbrieven/nieuwsberichten e.d. ontvangt is
467.
De samenwerking met het Centrum voor Pastorale Counseling, voor met name publicatie en
distributie (ook van de streamingdienst) is ook dit jaar weer succesvol gebleken.

Toerusting
De Discipelschapscursus Vrijheid in Christus werd door veel kerken en groepen gebruikt. In 2019 zijn
43 leidershandleiding, 929 deelnemersgidsen en bijna 1079 Stappenboekjes van de
Discipelschapscursus Vrijheid in Christus door het CPC verkocht. Dat kan betekenen dat er gemiddeld
circa 40-43 ‘nieuwe’ gemeenten of groepen zijn gestart met dit materiaal.
Veel van die gemeenten gebruiken de Discipelschapscursus Groeien in Genade als een vervolg op
Vrijheid in Christus. Een enkele gemeente start juist met Groeien in Genade.
Van de Discipelschapscursus Groeien in Genade zijn 12 leidershandleidingen verkocht door het CPC.
De leden van het FiCM-team gaven zelf ook cursussen en rustten anderen toe cursussen te geven en
of leidden diverse mensen persoonlijk door het proces ‘Stap voor stap naar vrijheid in Christus’ of
door ‘De Stappen naar het Ervaren van Gods Genade’.
Uitgeverij Gideon benaderde FiCM-NL om mee te werken aan het redigeren van een nieuwe druk van
Vrijheid in Christus – De complete gids om anderen te helpen wandelen in vrijheid en te groeien in
Christus – , van Neil T. Anderson. Doel was om termen en uitdrukkingen op een lijn te brengen met
de Discipelschapscursus en het boekje Stap voor stap naar vrijheid in Christus zoals we die in
Nederland gebruiken. Hier werken we met plezier aan mee want op de te drukken nieuwe uitgave
komt het logo van FiCM en pagina’s met verwijzingen naar uitgaven van FiCM-NL. Deze uitgave zal in
mei 2020 uitkomen.
Op 9 maart is er weer een regionale toerustingsdag georganiseerd. Deze keer was het in Apeldoorn
in samenwerking met de Omega-kerk. Dit was een bijzonder prettige samenwerking. Met ruim 50
deelnemers was dit ook weer een succesvolle dag waarop leiders van(uit) kerken bijeen waren om
toegerust te worden de cursussen te geven en onderwijs te krijgen hoe anderen te helpen vrijheid in
Christus te vinden.
Een mooi voorbeeld van toerusting in een dorp/plaats is hoe het gaat in Ermelo. Na een aantal jaar
van cursussen geven is er nu een groep van circa 8 personen uit diverse kerken die de cursussen
interkerkelijk aanbieden. De informele leider van dit groepje is een oud-cursist.
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FiCM conferenties
Freedom in Christ Ministries international is opgedeeld in regio’s. Nederland valt onder de regio
EUMENA (Europe, Middle East, Northern Africa). In oktober heeft er een conferentie plaatsgevonden
voor alle FiCM werkers voor dit gebied. Peter was voor een groot deel verantwoordelijk voor de
organisatie hiervan. De conferentie werd gehouden in Durrës, Albanië.
FICM-International heeft TRANSFORM ontwikkelt. Dat is een traject van een jaar om FiCM leiders en
(kerk)leiders persoonlijk toe te rusten. Peter heeft eerder meegewerkt aan de pilot die startte in
2017 en doorliep tot medio 2018. In 2019 is TRANSFORM voor de derde keer van start gegaan. Deze
keer met een aantal regionale(landelijke) leiders. In oktober vond de conferentie, als onderdeel van
TRANSFORM, plaats. Deze keer in Albanië waar Peter voor het grootste gedeelte verantwoordelijk
was voor de praktische kant van de organisatie. Deze conferentie sloot direct aan op de eerder
genoemde regionale conferentie.

Promo activiteiten
Om meer bekendheid te genereren en mensen te leren kennen in België is er deelgenomen aan de
familiedag van de evangelische gemeenten in België en aan de ontmoetingsdag van de
pinkstergemeenten in België. De eerste was in Malle (1 november) en de tweede in de Brabanthallen
nabij Leuven (11 november) . Dit waren goede dagen. Ook bemoedigend omdat een aantal het
materiaal kende en in hun kerk gebruikte. Er zijn een paar mooie contacten gelegd met leiders van
Alpha-België en met sommige kerk/organisatieleiders.
In diverse kerken en bij diverse groepen in Nederland zijn presentaties gehouden of één van de
cursussen (deels) gegeven.
Daarnaast zijn er persoonlijke ontmoetingen geweest met leiders van (nationale) organisaties.

Gebedscoördinatie
Maandelijks word er een gebedsbrief met onderwerpen verstuurd naar de gebedsgroep. Er werd in
mei een gebedsbijeenkomst georganiseerd, deze keer via een conference-call met Skype. Op deze
manier werden bidders toegerust en werd samen voor het werk van FiCM-NL gebeden.
Annemarie leidt dit gebedswerk in Nederland en leidt tevens het Europese team voor intercession.
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Uitbreiding bestuur en uitvoerend team
Er zijn gesprekken geweest met een potentieel bestuurslid. De procedure wordt gevolgd.
Er zijn vier mensen die door TRANSFORM gaan (een FICMI programma voor leiders). Deze vier willen
mogelijk een uitvoerende bijdrage leveren aan het werk van FiCM Nederland. Het betreft een
echtpaar uit Amsterdam en twee dames van stichting Revelation vanuit Surhuisterveen in Friesland.

Internationale samenwerking
De stichting neemt vrijwillig actief deel om Europese en internationale activiteiten te ondersteunen
en of mee te helpen uitvoeren.
Peter doet dat mede vanuit zijn rol als FICMI-assistent director voor de regio EUMENA. Maandelijks is
er een conference-bijeenkomst van het zogenaamde Core-team voor EUMENA ter ondersteuning van
de Europese directeur.
Peter is voorzitter van de Albanese stichting voor Freedom in Christ Ministries. Er wordt nauw
samengewerkt met de Albanese representatief.
Naar aanleiding van een eerdere presentatie in Montenegro is er nu een groep ontstaan die graag
het materiaal van de Freedom in Christ cursus wilt vertalen. Een Amerikaanse zendingswerker in
Podgorica heeft de leiding hierover en heeft regelmatig contact met Peter. Deze vertaling is dan
tevens beschikbaar voor Servië en Bosnië Herzegovina.
Ook staat Peter in contact met de kerk in Split (Kroatië) die de vertaling voor dat land op zich neemt.
Voor eind maart/begin april was er een uitnodiging van de Missionaire Bijbelschool Omsk in Rusland
om een week les te geven aan circa 25 leerlingen. Peter is daar geweest een heeft daar ook de
boodschap van vrijheid in Christus door middel van preken in twee gemeenten mogen geven.
De vertaalster heeft later zelf ook de cursus gegeven aan een andere groep. De vertaalster is nu de
Discipelschapscursus Groeien in Genade voor ons in het Russisch aan het vertalen. Dit proces heeft
wel flink de aandacht nodig van andere Russisch sprekende mensen. Dit vertaalwerk loopt door tot in
2020. Voor de financiering van dit project zijn ook fondsen geworven. Dat betekend dat de uitgave
van Russische vertaling van de Grace course grotendeels door onze stichting gefinancierd wordt.
Er is regelmatig contact met diverse Russischsprekende mensen om kerken/gemeenten in
Russischsprekende landen toe te rusten en te voorzien van onze discipelschapsmaterialen.
Verder zijn er contacten in Moldavië, Bulgarije, Oekraïne, Armenië etc.
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Financieel jaarverslag
Ten behoeve van de financiële verantwoording over 2019 is een financieel jaarverslag opgesteld. Het
financieel jaarverslag 2019 wordt door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld.
Het financiële jaarverslag 2019 zal in een afzonderlijk document worden opgenomen en voor de
website komt er een verkorte versie.
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