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Jezus voor moslims. Heel kort gezegd is dat
wie we zijn. Al ruim 25 jaar zetten we ons
vanuit Nederland in om moslims de kans te
geven om voor Jezus te kiezen, als hun Heer
en Redder. Dit doen we als onderdeel van
de internationale organisatie, die in 1984
is opgericht in de VS. Uit 30 verschillende
landen zijn er momenteel zo’n 1500 mensen
werkzaam in circa 50 landen. Ongeziene en
onbereikte moslimvolken krijgen hierbij
nadruk. Frontiers Nederland heeft momenteel
een kleine 30 werkers uitgezonden naar de
moslimwereld.

MISSIE

Onze missie is ‘Met liefde
en respect nodigen we alle
moslimvolken uit om Jezus
te volgen’. Als organisatie
rekruteren we daarom nieuwe
werkers, bereiden hen voor
om uitgezonden te worden en
ondersteunen hen op het veld
waar nodig. We helpen mensen
bij terugkeer van het veld,
mobiliseren kerken en mensen
om te bidden, te geven of zelf
naar de moslimwereld te gaan.

VISIE

We hebben voor ogen dat Frontiers Nederland
écht gezien, gekend en begrepen wordt in
de Nederlandse kerk als een organisatie
voor zending aan moslims; door een
sterk, multicultureel team en kwaliteit in
kantoorprocessen, waardoor we goed in
staat zijn om te mobiliseren, mensen voor te
bereiden en veldwerkers te ondersteunen.
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KERNWAARDEN

De kernwaarden die we in ons team willen
vasthouden, zijn:
1. Een veilige plek bieden voor kwetsbaarheid
en openheid.
2. Naar elkaar luisteren en samen leren.
3. Elkaar de ruimte geven om te ontwikkelen
en tot bloei te komen.
4. Leergierigheid in coaching en discipelschap.

5. Verschil in cultuur omarmen vanuit een
Bijbels wereldbeeld.

SPEERPUNTEN

Als focusgebieden hebben we de volgende
speerpunten, die fungeren als wegwijzers om
ons te helpen de visie te bereiken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Multicultureel team
Gebed
Member care
Kwaliteit in kantoorprocessen
Kerken
Mobiliseren
Voorbereiden

ACTIEPUNTEN/ACTIVITEITEN

Om deze speerpunten met succes uit te
voeren en de gestelde doelen te behalen,
staan de volgende activiteiten op de planning.
Een aantal hiervan zijn niet nieuw, maar staan
we hartgrondig achter. De volledige lijst is bij
ons op te vragen. De hoofdpunten zijn:
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• 30 Dagen Gebedsgids: bidden voor de
moslimwereld (tijdens ramadan);
• Omarm een Volk: gebedsinitiatief om
kerken en mensen te mobiliseren in
voorbede voor onbereikte volken;
• contact maken met migrantenkerken en
internationale kerken, te beginnen met
(persoonlijke) contacten met voorgangers
en kerken in de nabijheid van het kantoor;

• spreekbeurten in bestaande
partnergemeenten;
• aanbieden van training en diverse
interactie met achterban en
partnergemeenten;
• lanceren van Zondag voor
Onbereikte Volken;
• lanceren van het boek ‘Bid voor
Libië’;
• lanceren van MomentumYes;
• implementeren nieuw protocol
MemberCare;

• The Journey: het voorbereidingstraject voor
kandidaten aanpassen.
• het huidige systeem van financiële
ondersteuning van medewerkers onder de
loep nemen

ALGEMENE GEGEVENS
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Fiscaal nummer: 8161.22.246
Kamer van Koophandel: 41187106
Frontiers is aangemerkt als ANBI stichting

CONTACTGEGEVENS

Frontiers
Postbus 10
1510 AA Oostzaan
035 692 25 58
info@frontiers.nl
www.frontiers.nl

BESTUUR

Het bestuur van stichting Frontiers
Nederland bestaat uit 3 personen,
zijnde voorzitter, secretaris en
penningmeester.
De bestuursleden zijn
onbezoldigd en ontvangt voor
inzet een vrijwilligersbijdrage.
Wij hebben de Belastingdienst
verzocht om ons ontheffing
te verlenen van de
publicatieplicht op grond
van de ANBI-regelgeving.
Onderstaand treft u de reactie
van de Belastingdienst integraal
aan waarbij ons verzoek is
gehonoreerd.

“Op grond van artikel 1a lid 7, onderdeel f, 2°
Uitvoeringsregeling AWR kan er op verzoek
van de instelling ontheffing worden verleend
om de namen van bestuurders te publiceren
op de website van de instelling, als wordt
aangetoond dat publicatie van deze namen
een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke
veiligheid van deze bestuurders of van hun
familieleden. Voor Kerkgenootschappen
alsmede hun zelfstandige onderdelen en
lichamen waarin zij zijn verenigd geldt een
uitzondering. Andere geloofsgemeenschappen
die bijvoorbeeld in Stichting vorm worden
gedreven vallen hier ook onder. Op grond van
de wet- en regelgeving hoeft u de namen van
de bestuursleden niet te publiceren.”

WERKNEMERS

Bij de stichting zijn geen mensen in dienst. Er
werken alleen vrijwilligers, er is derhalve geen
beloningsbeleid.

FINANCIËN

Voor meer informatie over de financiën, zie de
Jaarrekening 2021. Voor verdere vragen kunt
u contact met ons
opnemen.
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