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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, destijds de directeur van Freedom in Christ UK, samen
de Vrijheid in Christus Discipelschapscursus geschreven.

Freedom in Christ Ministries Nederland (www.ficm.nl of www.freedominchrist.nl ) is 14
november 2012 opgericht door o.a. Wieger Sikkema, Jan en Nellie Kits en Noortje Gooskens om
de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus 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.
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In het kader van de nieuwe ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) regeling heeft de stichting
vanaf 14 november 2012 de ANBI-status gekregen.

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 2021 werd het bestuur gevormd door de volgende personen:
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Noortje (E.T.M.) Gooskens
Penningmeester
Berry (B.) Foppen
Secretaris
Peter (P.J.) Maris
Bestuurslid
Jan (J.H.) Kits
Door het bestuur is Peter Maris aangesteld als uitvoerend 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.
Wat betreft de dagelijkse leiding en uitvoering heeft er in 2021 een belangrijke uitbreiding
plaatsgevonden. Peter Maris en zijn vrouw Annemarie zijn vanaf september de Heer gaan dienen in
Albanië. De dagelijkse leiding ligt daarom vanaf die tijd bij Babs Santema en Jelmina Groen. Zij doen
dit als duo. Babs en Jelmina waren al betrokken bij FiCM in verband met de vertaling van de nieuwe
10-weekse Discipelshapscursus Vrijheid in Christus. Peter blijft eindverantwoordelijk en er is
regelmatig werkoverleg. De stichting vertrouwt erop dat met dit team een goede dagelijkse leiding is
gewaarborgd.

Uitgevoerde activiteiten
De belangrijkste activiteiten in 2021 waren het werken aan vertalingen en het toerusten van
gemeenten/kerken die de materialen van FiCM-NL gebruiken. Dit toerusten gaat via de website, via
toerustingsdagen, persoonlijke gesprekken en het geven van (online-)cursussen. Uiteraard lag
vanwege de pandemie vooral de nadruk op online gesprekken en online cursussen en toerusting.

Vertaalprojecten
In 2019 is begonnen met het vertaalwerk van de Leiderschapscursus Freed to Lead. Deze
leiderschapscursus heeft net als de eerdere cursussen een leidershandleiding met PowerPoint, een
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deelnemersboek en ondertitelde video’s. De video’s worden via streaming vanaf onze website
aangeboden. In januari 2021 is het vertaalproject afgerond en de cursus gepubliceerd.
Het deelnemersboek bevat naast alle aantekeningen voor de lessen ook de Stappen naar vrijheid
voor leiders. De leidershandleiding bevat ook het hele deelnemersboek (twee boeken in één). Voor
de leidershandleiding hebben we gekozen om het hele onderwijs per les op te nemen, in plaats van
de belangrijkste delen zoals in de Engelse versie. Ook staan er pijltjes in de tekst zodat desgewenst
de cursus aan de hand van de leidershandleiding en de PowerPoint gegeven kan worden. We
vermoeden overigens dat de meeste cursusleiders er voor zullen kiezen om de video’s te gebruiken
bij de tien lessen en ook eventueel bij het stappenproces.
We zijn dankbaar dat het hele vertaalproject goed is afgerond, de boeken te bestellen zijn en de
video’s op de website beschikbaar zijn.
Een apart boek Freed to Lead van Rod Woods (de hoofdauteur van de cursus) wordt ook vertaald. Dit
boek is een goede ondersteuning voor de cursusleider maar is ook uitstekend op zichzelf te lezen. Dit
vertaalproject zal doorlopen tot in 2022.
Op de website plaatsen we al jaar en dag dagelijkse overdenkingen om daarmee mensen toe te
rusten. Al die tijd gebruiken we daarvoor het dagboekje Daily in Christ van Neil Anderson en deze
overdenkingen zijn een zegen voor veel mensen. In 2020 zijn we begonnen met de vertaling van
blogs van Neil Anderson uit 2013 en 2014 en deze zijn voor een aantal maanden in 2021 als
dagelijkse overdenkingen gepresenteerd. Vanaf medio september werden de dagelijkse
overdenkingen van Daily in Christ weer getoond.
In november/december 2020 zijn we als team begonnen met de vertaling van de 10-weekse
Discipelschapscursus Vrijheid in Christus. Gedurende het hele jaar 2021 is hier verder aan gewerkt en
we hopen dat de afronding in 2022 zal plaatsvinden. De cursus heeft dezelfde inhoud als de
bestaande 13-weekse cursus. De nieuwe cursus is met 10 lessen compacter (dit is een vraag van veel
gebruikers) en de video’s zijn van veel hogere kwaliteit. Dit laatste is een terugkerende vraag uit
meerdere gemeenten omdat presentatieapparatuur, zoals projectors en beeldschermen, ook steeds
beter wordt.
Deze vertaling is een omvangrijk project: Leidershandleiding, Deelnemersboek, Stappenboek, PowerPoints en ondertiteling van video’s en bijbehorende pagina’s op de website.
De dagelijkse leiding, aansturing van de vertaler en (theologische)controlewerk voor dit
vertaalproject ligt bij het eerdergenoemde uitvoerend team van FICM-NL.
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Website
De streaming van de onderwijsvideo’s via onze website verloopt goed. Gebruikers geven aan
tevreden te zijn en als team gebruiken we dezelfde video’s om tijdens de online lessen te streamen.
We zien het gebruik van de tools op de website als een goede en noodzakelijke aanvulling op het
beschikbaar stellen en geven van het onderwijs. We zien ook een groei in het aantal geregistreerde
personen op de website. Dit zijn er 530.
Het aantal contacten dat de nieuwsbrieven/nieuwsberichten e.d. ontvangt, is 544.

Online cursussen
Direct na het uitkomen van de Leiderschapscursus Freed to Lead in januari, heeft het team deze
cursus online (via Zoom) gegeven aan 18 deelnemers. Een aantal van hen hebben een getuigenis op
de website achtergelaten.
Als stichting is onze doelstelling het gebruik van onze materialen bij de groeps- en onderwijsleiders in
kerken en gemeenten te bevorderen. Vanwege de pandemie zagen we het aantal cursussen binnen
kerken en gemeenten afnemen. Wel is er bij velen behoefte aan onderwijs en bemoediging vanuit
Gods woord. Daarom hebben we besloten om als stichting zelf cursussen online aan te bieden in
Nederland en België. We zien dat dit ook in een behoefte voorziet bij Nederlandstalige
internationale contacten die deelnemen.
Naast de Leiderschapscursus Freed to Lead in januari is in september de Discipelschapscursus Vrijheid
in Christus online van start gegaan. Aan deze cursus deden 9 deelnemers mee. Het onderwijs is goed
ontvangen en we merken dat mensen veranderen als ze Gods Woord gaan toepassen in hun leven.
Wat verder opvalt is dat deelnemers aangeven dat ze dit onderwijs willen delen met de mensen in
hun kerk/omgeving.

Distributie/verkoop
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. Ook voor de net
vertaalde en uitgebrachte Leiderschapscursus Freed to Lead zijn goede afspraken gemaakt.
Voor uitgebreide grafische verslagen zie de bijlage (is op verzoek met redenen beschikbaar).

Toerusting
De leden van het FiCM-team gaven zelf ook cursussen en rustten anderen toe cursussen te geven en
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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 van Neil T. Anderson om anderen te helpen wandelen in
vrijheid en te groeien in Christus. 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 werkten we met plezier aan mee. Op deze nieuwe uitgave komt het logo
van FiCM en pagina’s met verwijzingen naar uitgaven van FiCM-NL. Deze uitgave is in februari 2021
uitgekomen. Dit boek tonen we op onze website en in trainingen bevelen we dit boek aan.
In het najaar van 2021 heeft een gemeente uit Geertruidenberg contact gezocht met FiCM omdat ze
het onderwijs van FiCM graag wilden implementeren in hun gemeente. In nauwe samenwerking met
het leiderschap van deze gemeente is een pad uitgestippeld waarlangs eerst de leiders en daarna
(een groot deel van) de gemeente door de Discipelschapscursus Vrijheid in Christus zal gaan. De
daadwerkelijke start van de cursus is in februari 2022. In een later stadium zal waarschijnlijk ook de
cursus Groeien in Genade worden toegevoegd aan het onderwijsprogramma.

FiCM conferenties
Er heeft dit jaar alleen een online internationale conferentie plaatsgehad en daarnaast diverse
andere Zoom-bijeenkomsten.

Gebedscoördinatie
Omdat Annemarie voor een periode in Albanië werkt, is Henka Heideman gevraagd om zo lang de
gebedscoördinatie op zich te nemen. Zij doet dit met veel plezier. Maandelijks wordt er een
gebedsbrief met onderwerpen verstuurd naar de gebedsgroep. Daarnaast worden er regelmatig
gebedsbijeenkomsten georganiseerd via Zoom of Skype. Op deze manier werden bidders toegerust
en werd samen voor het werk van FiCM-NL gebeden.

Internationale samenwerking
De stichting neemt vrijwillig actief deel om Europese en internationale activiteiten te ondersteunen
en of mee te helpen uitvoeren. Dit werk valt onder verantwoording van FICMI (en dus niet van FiCMNL) maar het is goed om dat hier te vermelden.
Peter doet dat mede vanuit zijn rol als Area Director Europa voor Freedom in Christ International en
als zodanig zit hij ook in het internationale leiderschapsteam onder leiding van Steve Goss.
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Met en voor FICMI heeft Peter voor T20 (TRANSFORM) een groepje internationale deelnemers
geleid. De bijbehorende retraites hebben ook online plaatsgevonden.
Peter is voorzitter van de Albanese stichting voor Freedom in Christ Ministries. Er wordt nauw
samengewerkt met de Albanese directeur.
De vertaling van Grace Course naar het Russisch valt onder de verantwoordelijkheid van Nederland
omdat dit vertaalproject vanwege de ontvangen fondsen door FiCM-Nederland is geïnitieerd. Dit
project heeft wel wat vertraging opgelopen maar lijkt zich nu beter te ontwikkelen.

Financieel jaarverslag
Ten behoeve van de financiële verantwoording over 2021 is een financieel jaarverslag opgesteld. Het
financieel jaarverslag 2021 wordt door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld.
Het financiële jaarverslag 2021 zal in een afzonderlijk document worden opgenomen en voor de
website komt er een verkorte versie.
Nieuwe wetgeving vereist van grotere ANBI’s een nieuw standaardformulier voor de publicatie van
haar gegevens. Omdat de baten van FiCM-NL minder dan € 50.000,00 bedragen, is dit voor de
stichting nog geen verplichting. Met het presenteren op de website van het jaarverslag, financieel
verslag en het meer-jaren beleidsplan in de huidige vorm wordt ruimschoots voldaan aan de
geldende normen.
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