
 

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schou-

ders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige va-

der, Vredevorst. 

Een prachtige tekst die in al onze kerstdiensten veel gelezen zal worden. Over God die 

mens wordt, onze huid als het ware aantrekt en bij ons is. De letterlijke betekenis van 

Immanuel: God bij ons. Het is wonderlijk hoe Jezus en Zijn komst hier beschreven staan 

met zoveel namen en zoveel rollen: tegelijkertijd Goddelijke Held als Eeuwige Vader als 

Koning van Vrede. Wie God is, is zo rijk en ongrijpbaar dat zelfs al deze namen Hem 

nooit recht kunnen doen en tegelijkertijd hoeven deze namen Hem geen recht te doen. 

Hij is immers zelf gekomen en heeft zich laten kennen. 

Iets van die grote rijkdom en diversiteit is ook kenbaar in de kerken in Nederland die als 

het lichaam van deze Jezus aanwezig zijn onder de mensen en Zijn namen bekend ma-

ken in woorden en daden. In deze nieuwsbrief worden we meegenomen naar een Eri-

trees Kerstfeest: een mix van oude en nieuwe tradities, voor ons beschreven door een 

jong gemeentelid. En daarnaast een praktische uitvoering van de kerstboodschap door 

een soup kitchen in de Bijlmer. Een voorbeeld van twee kerken die wij ondersteunen.  

We willen u allemaal hartelijk danken voor uw meeleven en ondersteuning dit jaar! Zon-

der uw bijdrage zou onze ondersteuning simpelweg niet mogelijk zijn. Namens het be-

stuur wens ik u een Gezegende Kersttijd toe met blijdschap om dit wonder van Gods 

komst en hiernaast Gods rijke en veelkleurige zegen voor 2017! 

Petra de Nooy   
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Wij vieren kerst op eigen traditionele wijze. De viering vindt plaats op zondagmiddag. 
Die zondag heeft een gezellige sfeer. De meeste mensen komen netter gekleed dan 
de andere zondagen en sommige vrouwen komen zelfs met traditionele kleding naar 
de kerk, maar vanwege het koude weer rond de kerst is deze groep klein. Het koor 
zingt meestal liederen die te maken hebben met de geboorte van Jezus. Maar ook 
over wat Jezus deed voor ons aan het kruis. De liederen die worden gezongen zijn 

meestal bekende liederen waardoor iedereen mee kan zingen.  
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Korte Missie 

  SOFAK werkt aan de groei van jonge migrantenkerken in Nederland tot 

een zichtbare plek binnen hun gemeenschap en bekendheid in christelijk 

Nederland.  

 

 

De prediking gaat over de vraag waarom Jezus naar deze aarde kwam. Daarna wordt er gevraagd of er men-
sen zijn die Jezus als hun Verlosser en Redder willen aannemen. We proberen dan ook nieuwe mensen mee 
te nemen naar de kerk zodat zij het goede nieuws kunnen horen van de komst van Jezus. De kinderen krijgen 
de meeste tijd in de dienst en zij bereiden zich een aantal weken voor op Kerst. Elk jaar is het verschillend. 
Soms wordt er toneelstuk gespeeld met kledingdracht en wordt daarbij gezongen en het traditionele kerstver-
haal wordt dan na gespeeld in de tijd van Jezus of juist in onze tijd. Soms worden er ook kaarsjes aan gedaan 
en wordt er een bijbel tekst uit het hoofd uitgesproken. Maar ieder jaar wordt er door de kinderen gezongen 
in het Nederlands, Tigrinya (Eritrese taal) en/of Engels. Iedereen is erg enthousiast over de kinderen en wor-

den veel foto’s en video opnames gemaakt.  

Ook is er gelegenheid voor getuigenissen of gedichten die worden voorgelezen. Enkele keren zijn er ook men-
sen die willen zingen. Na de dienst gaan we met z’n allen na de kantine. In de kantine wordt er gezellig gege-
ten en gedronken. Er is speciaal eten: de meeste mensen nemen eten mee naar de kerk, dat dan wordt uit-
gedeeld en meestal is het traditionele brood dat vrouwen zelf maken. Aan de kinderen wordt er snoep, koek 
en limonade uitgedeeld door de kinderwerkers. De kerst viering is niet elk jaar hetzelfde, maar zo hebben we 
de afgelopen jaren kerst gevierd in Philadelphia Eritrese kerk Amsterdam. We zijn jullie dankbaar voor de 
hulp die jullie ons gegeven hebben. Hierbij willen wij jullie een gezegende kerst wensen en een voorspoedig 

nieuw jaar! 

We belichten hier een project dat SOFAK mag onder-
steunen en dat met name in deze koude maanden 
rond de Kerst van belang is. Het betreft ‘Soup Kit-
chen’, een activiteit met als doel om mensen in de 
omgeving uit hun isolement te halen en armoede te 
bestrijden op een praktische manier. De locale be-
woners worden door de  kerk eens per week een 
gezonde maaltijd aangeboden in combinatie met 

een luisterend oor.  

Sinds enkele jaren is de stichting Treasures Founda-
tion gestart met Soup Kitchen in Amsterdam Zuid-
oost, regio de Bijlmerdreef. En men wilt het graag 
voortzetten, ook in 2017. Tot nu toe heeft de stich-

ting zelf al het 
eten gefaciliteerd. 
Daarnaast heeft 
de locale verhuur-
organisatie voor 
de locatie ge-
zorgd. De stichting 
hoopt ook volgend 
jaar hun Soup Kit-
chen voort te kun-
nen zetten, omdat 
het in een nood 
voorziet en laag-
drempelig is voor 

de behoeftigen.  

Het doel van Stichting Treasures Foundation is met 
name het bieden van directe en effectieve steun aan 
hulpbehoevenden, vooral degene die om welke re-
den ook niet kunnen deelnemen in de maatschappij, 
zoals drugs- en/of alcoholverslaafden, eenzame 
mensen, en minderbedeelden. Ook richten zij zich 
op de jeugd, die de toekomst is. De Stichting pro-
beert haar doel te bereiken door  
• het organiseren van bijeenkomsten;  
• het verzamelen, verstrekken en verspreiden 

van informatie;  
• het verlenen van onderdak en het verstrekken 

van voedsel aan mensen die dit nodig hebben. 
 

Daarnaast geven ze naschoolse opvang en leggen ze 
contacten met personen en instellingen in de buurt 
die zich ook voor deze zaken inzetten. Zo is de kerk 
bezig in de Bijlmer te werken aan de opbouw van de 
buurt en het zichtbar maken van de liefde van Chris-
tus.   

`De locale 
bewoners worden 
door de kerk eens 

per week een 
gezonde maaltijd 
aangeboden in 

combinatie met een 
luisterend oor.`  

Soup kitchen, door Yasmin  


