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Inleiding
In dit jaarverslag doen we als bestuur van SOFAK verslag van onze activiteiten in het jaar 2019.
SOFAK is gericht op de groei van internationale en migrantenkerken in Nederland tot 
volwassenheid als kerk of in samenwerking met een bestaande kerk. Daarbij ondersteunen we ook 
het getuigenis van deze kerken binnen het geheel van de migrantengemeenschappen én willen we 
meer bekendheid geven aan het bestaan en de vitaliteit van deze kerken binnen christelijk 
Nederland. Dit doet SOFAK op drie manieren:

 Financiële ondersteuning ten bate van kerkactiviteiten 
 Beschikbaar maken van nodige (organisatorische) kennis over kerkzijn in Nederland 
 Bevorderen van kennis en bekendheid tussen de christenen uit gevestigde kerken en 

migrantenkerken 

Ondersteuning kerken 
In totaal heeft SOFAK in 2019 twintig kerken en organisaties ondersteund. Vijf kerken hebben we 
maandelijkse ondersteuning geboden. Deze vorm van financiele steun is specifiek gericht op 
nieuwe initiatieven voor gemeenschapsvorming, die zo een bescheiden maar welkom steuntje in 
de rug krijgen in de opstartfase van hun nieuwe kerk. 

Daarnaast hebben we twaalf kerken ondersteund met diverse projecten. Dit liep uiteen van een 
ouderendag voor 60-plussers, een training op het gebied van huwelijk en scheiding, aanschaf van 
Bijbels en vergoeding van de reiskosten voor mensen die van uit het AZC de diensten bezoeken, of 
juist bezoekwerk vanuit de kerk aan vluchtelingen in azc's en ziekenhuizen, een jongeren 
talentenjacht, een voorlichtingscampagne over een gezonde levensstijl (hoge bloeddruk, diabetes, 
hart en vaatziekten, overgewicht, etc.), twee jeugdkampen bedoeld voor kinderen die komen 
vanuit gezinnen die in een achterstandspositie leven, diverse kerstactiviteiten, en nog veel meer!
De kerken die we ondersteunen hebben heel diverse achtergronden: zij spreken Frans, Spaans, 
Engels, Amhaars, Oromo, Tygrinia, Koerdisch, en natuurlijk Nederlands. Dankzij deze talenkennis 
kunnen zij mensen uit deze gemeenschappen beter bereiken dan veel autochtone kerken.

Tot slot hebben we drie samenwerkingsinitiatieven ondersteund, één in Amsterdam, één in Den 
Haag, en één in Rotterdam. Op deze manier willen we niet alleen individuele kerken steunen, maar
ook juist de samenwerking tussen kerken. Dat is immers behulpzaam bij het vergroten van de 
zichtbaarheid van de internationale kerken.

Het betreft de volgende kerken en organisaties:
 Christian Family International  King of Kings Baptist Church
 Colonne de la Verité  Mehaber Kristian Kerk Rotterdam
 Eglise Evangelique de la Haye  Missionair Platform Den Haag
 Eglise Lumière du Christ  Oromo Christelijke Kerk
 Evangelische Kerk Rotterdam  Pentecostal Council of Churches
 Filadelphia Tigrinya kerk  Platform L&R
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 Glorious Chapel International  Shekinah Evangelical Church
 Home for Kurds  Treasures International Ministries
 Iglesia Casa de Restauracion Sinai  VEG De Genade
 ICU Gouda  Umoja

Pastoresdag 2019 'Gezond leiderschap is een gezonde kerk'
Het is een mooie, zonnige zaterdagochtend in Amersfoort. Langzamerhand komen ze 
binnendruppelen, de deelnemers aan de SOFAK Pastoresdag op 18 mei. De zaal vult zich en onder 
begeleiding van pianomuziek zingen we samen een aantal liederen. Sommige zijn bekend, andere 
zijn wat minder bekend. Met het laatste lied zetten we de toon van de dag: ‘Samen in de naam van
Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan’.

Want de mensen die elkaar vandaag ontmoeten, komen uit allerlei plekken in Nederland, waar zij 
hun kerk hebben: van Rotterdam tot Den Bosch, van Amersfoort tot Maastricht. Zij spreken allerlei 
talen, van Oromo tot Frans, van Karen tot Farsi en Engels. De rijkdom van de wereldkerk in 
Nederland is goed zichtbaar!

Eén keer in de twee jaar nodigt SOFAK de kerken in haar netwerk uit voor de Pastoresdag. Omdat 
het fijn is voor de kerken en bestuursleden van SOFAK om elkaar af en toe persoonlijk te 
ontmoeten en te horen wat er aan beide kanten speelt.

Het programma van de Pastoresdag draait om het thema ‘Gezond leiderschap is een gezonde kerk’.
Verschillende sprekers houden verschillende workshops: Samuel Lee, Betty Tjipta Sari, Herman 
Bouma, Ola Asubiaro en ondergetekende delen hun kennis en ervaringen.

Wat mensen meenemen als belangrijkste boodschap? ‘Ik moet meer de tijd nemen om in mezelf 
te investeren, dat is ook goed voor mijn kerk’. ‘Ik ben meer na gaan denken wat ik kan betekenen 
voor mijn buren’. ‘Ik ben echt gezegend door de workshop over postmoderne jeugd, geweldig!’

Zo maar enkele opmerkingen na afloop van de dag die tot dankbaarheid stemmen.

Pastoresdag 2019
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Armoedebestrijding? Vanzelfsprekend! 
Al noemen ze het vaak niet zo, ook internationale kerken in Nederland doen van alles aan 
armoedebestrijding. SOFAK ondersteunt ook deze maatschappelijke inzet vanuit de internationale 
kerken. Voor het armoedeonderzoek van Kerk in Actie deed SOFAK voorzitter Madelon Grant een 
rondvraag onder de internationale en migrantenkerken, en schreef hier een stukje over (gratis te 
downloaden via www.knooppuntkerkenenarmoede.nl). Belangrijkste bevinding: hoewel meer 
mensen werk hebben gevonden, zijn ze nog zo druk bezig om hun schulden weg te werken die zij 
in de crisisjaren hebben opgebouwd, dat het voor kerken nog niet merkbaar is dat mensen er 
daadwerkelijk op vooruit gaan. Dit stemt overeen met een algemener beeld dat de economische 
groei in ons land niet evenredig ten goede komt van burgers.

Relatie gevestigde en internationale kerken
De wederzijdse onbekendheid tussen christenen van verschillende achtergronden in Nederland 
blijft een onverminderd aandachtspunt. Daarom probeert SOFAK waar mogelijk te vertellen over 
het werk van de internationale kerken, en de verschillende mogelijkheden om hen daarin te 
steunen. Zo was SOFAK op zaterdag 6 april met een stand vertegenwoordigd op de Landelijke 
Pastorale Dag van de Protestantse Kerk Nederland. Honderden diakenen hoorden op die manier 
van het werk, dat SOFAK doet voor migrantenkerken. Veel diaconieën steunen SOFAK en helpen zo 
het werk mogelijk te maken. 

Stand SOFAK op de Landelijke Pastorale Dag
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©R.Dragt/SKIN-Rotterdam
Market place event SKIN-Rotterdam, 13 juli 2019
Ook op het Market Place event georganiseerd door SKIN-Rotterdam was SOFAK aanwezig met een 
stand, om de vele geinteresseerde bezoekers te informeren over ons werk. 

In Loosdrecht

Bezoek aan de Sijpekerk, Loosdrecht op 23 oktober
Op 23 oktober organiseerde de ZWO-commissie van de Sijpekerk in Loosdrecht een 
gemeenteavond over het werk van SOFAK en de internationale en migrantenkerken in Nederland. 
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Het werd een mooie ontmoeting met belangstellende aanwezigen vanuit de Loosdrechtse kerken. 
Franklin Gomez en Madelon Grant spraken vanuit SOFAK, en bij wijze van voorbeeld vertelde 
Franklin over zijn kerk Dios esta Obrando. Bisola Olusanya lijstte het geheel muzikaal in. De 
Sijpekerk bereidt in 2020 een bezoek voor aan Rotterdam, om de kerk van Franklin te ontmoeten. 
Zo ontstaat er wederzijds contact! 

Het team achter SOFAK

Bestuurswisselingen 
Nadat onze oud-voorzitter Hans Eschbach al 2018 afscheid had genomen van zijn werk voor 
SOFAK, is hij op 26 maart 2019 jl. overleden. Deze verdrietige gebeurtenis raakte het bestuur van 
SOFAK, waarvan velen persoonlijke banden met Hans hadden.
Het vernieuwde bestuur heeft in 2019 prettig samengewerkt. Eind 2019 hebben Jan Otter, al vele 
jaren betrokken bij SOFAK, en Marga Slaakweg hun bestuurslidmaatschap beeindigd. We zijn 
beiden dankbaar voor hun inzet voor SOFAK! 
Daarnaast zijn we verheugd om per 1 januari 2020 twee nieuwe bestuursleden te mogen 
verwelkomen: Betty Tjipta Sari en Bryant Heng. Betty is psychologe en werkt bij IFES. Daarnaast is 
ze gastpredikante binnen de GKIN, de Chinees-Indonesische protestantse gemeenschap. Bryant is 
bedrijfskundige en werkt als Statenlid in de provincie Flevoland voor de ChristenUnie. Hij is lid van 
een internationale kerk in Almere.
We zien uit naar een mooie samenwerking met dit versterkte team in 2020! 

Comité van Aanbeveling
Op 25 november was er een ontmoeting tussen het bestuur van SOFAK en ons Comité van 
Aanbeveling. We aten mee bij de Soup Kitchen Amsterdam en maakten kennis, want velen van ons
hadden elkaar niet eerder ontmoet. Het was goed om elkaar eens persoonlijk te ontmoeten en 
ervaringen en ideeen uit te wisselen.

Huidige bestuur
Het bestuur van SOFAK bestaat per 1-1-2020 uit:

 Felix Asare (lid)  Jan-Willem van Bruggen (penningmeester)
 Franklin Gomez (lid)  Madelon Grant (voorzitter)
 Gé Drayer (vicevoorzitter)  Bryant Heng (lid)
 Betty Tjipta Sari (lid)  Petra de Nooy (lid)

Niemand van de bestuursleden ontvangt een honorarium voor de werkzaamheden. Wel ontvangen
enkele van hen vacatiegelden of onkostenvergoeding waar dat nodig/wenselijk is.
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Meer lezen?
Lees over ons bestuurslid Felix Asare, voorganger in Den Haag: 
http://www.sofak.nl/op-bezoek-bij-felix-asare-bestuurslid-van-sofak/ 
Lees over ons bestuurslid Gé Drayer, voorganger in de CGK: 
http://www.sofak.nl/het-is-een-uitdaging-blog-van-ge-drayer/
Lees het verslag van een bezoek van bestuurslid Madelon Grant aan Treasures Ministries in 
Amsterdam: http://www.sofak.nl/waar-een-gezamenlijke-maaltijd-goed-voor-is/

Afsluiting
Graag willen we alle mensen die bij SOFAK betrokken zijn hartelijk danken: de internationale en 
migrantenkerken willen we danken voor hun gepassioneerde inzet voor onze gezamenlijke 
toekomst als christenen en kerken in Nederland; en de mensen die ons middelen en 
mogelijkheden toevertrouwen, zodat SOFAK de inzet vanuit de internationale kerken kan 
ondersteunen. Met elkaar mogen we zo bouwen aan Gods Koninkrijk en elkaar tot zegen zijn. We 
zien in vertrouwen uit naar een vruchtbare verdere samenwerking in 2020!

Leidschendam, maart 2020
Madelon Grant, voorzitter SOFAK
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