
 

 

De financiële situatie van SOFAK is momenteel dramatisch te noemen. Al enige jaren zijn de 

giften aan het teruglopen. Alleen dankzij een gulle gift van de PKN in 2009 is dat jaar positief 

afgesloten. Het ziet er naar uit dat er in 2010 fors op de reserves zal worden ingeteerd. We 

mogen van geluk spreken dat er nog een reserve is maar als de inkomsten en uitgaven blijven 

verlopen zoals ze verlopen dan is het over zes tot negen maanden afgelopen met SOFAK. Als 

bestuur zullen we de komende maanden acties ondernemen om nieuwe donateurs te vinden. 

Maar we hopen natuurlijk ook op een gulle eindejaarsgift van u. 

Huub Eschbach, Penningmeester 

Kweekgrasstraat 15-1a 

1313 BZ  Almere 

www.sofak.nl  
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Voor u ligt deze geheel nieuwe nieuwsbrief van stichting SOFAK (Stichting Ondersteunend 

Fonds Allochtone Kerken).  

Als nieuw bestuur volgen we mevrouw R. Spoor op en zijn we na de voorbesprekingen nu twee 

maanden onderweg, en na de nodige oriëntatie en inventarisatie zijn we tot de slotsom geko-

men dat het algemeen nut van de stichting ook voor deze tijd nog steeds relevant is.  

Dit geldt zeker voor onze broeders en zusters die vaak vanuit het verre Zuiden een land en 

familie achter zich hebben gelaten om als voorganger of evangelist naar het hoge Noorden te 

komen om hier het Evangelie te verkondigen met als doel een levende gemeente te stichten. 

Gezien de secularisatie in ons land is dit dan ook meer dan welkom. Als lichaam van Christus 

kunnen we zo van elkaar leren.  

Vanuit de stichtingsdoelstellingen hebben wij als bestuur het verlangen om deze enthousiaste 

migranten-christenen te dienen. Gezien de ontwikkelingen over de afgelopen jaren en de on-

verminderde hulpvraag zijn uw gaven dan ook meer dan welkom.  

Zo vlak voor een heel nieuw jaar is dit een geweldige uitdaging. 

Daarom wil het bestuur in deze nieuwsbrief zich graag aan u 

voorstellen. Als voorzitter ben ik blij om met dit team van fantas-

tische bekwame mensen in een wij-cultuur te mogen samenwer-

ken. Ieder bestuurslid stelt geheel belangeloos zijn/haar tijd, 

gaven en talenten ter beschikking om mede namens u naast de migrant-christen te staan die 

vaak onder zware omstandigheden leven en werken.  

Langs deze weg willen wij u ook Gods onmisbare zegen voor het jaar 2011 wensen.  

Wilt u dan ook aan deze vaak 'vergeten' groep mensen denken?  

Namens hen spreken wij onze dank uit.  

Met zegengroet,  

Jan Otter, Voorzitter  

Geachte  heer ,  mevrouw,  Inhoud: 
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Jan Otter  
In het dagelijks leven ben ik directeur van 

stichting International Bible Society – Ne-

derland (vanaf januari 2011 heet IBS-

Nederland “Biblica-Nederland”), een stich-

ting die zich bezighoudt met het uitgeven 

en verspreiden van de Bijbel in meer dan 

45 vertalingen.  

In het verleden was ik secretaris van een 

stichting die zich bezighield in de Bijlmer 

met het realiseren van kerkgebouwen voor migrantenkerken. In 

Amsterdam Z.O. heb ik zes jaar gewerkt en geleefd. In deze tijd 

ben ik getrouwd met een Latijns-Amerikaanse vrouw. Samen 

hebben we nu vier kinderen en één kleinkind. In de beginjaren 

'90 ben ik betrokken geweest bij de oprichting van een Spaans-

talige migrantenkerk en was hier elf jaar bestuurslid, onder meer 

als penningmeester. Sinds 2009 ben ik bestuurlijk en geestelijk 

betrokken bij de oprichting van een Spaanstalige gemeente in 

Rotterdam. Twee maanden geleden heb ik afscheid genomen als 

voorzitter van het ECA een ontmoetingsplatform van voorgangers 

en oudsten in ALmere. De komende tijd wil ik mij graag inzetten 

voor stichting SOFAK om op deze wijze dienstbaar te zijn aan 

broeders en zusters die onze Nederlandse cultuur nog niet zo 

eigen zijn. Dit kunnen wij niet alleen en we hebben uw hulp hier-

bij meer dan nodig.  

 

Huub Eschbach 
Van alle bestuursleden ben ik als eerste betrokken geraakt bij de 

doorstart van SOFAK. Reeds in mei vroeg mijn vader (jawel Ds. J. 

Eschbach) mij of ik het niet leuk zou vinden om bestuurslid van 

SOFAK te worden. Hij wist al dat ik van plan was te stoppen met 

mijn bestuurstaken van het CDA Vlaardingen. Voor het CDA Vlaar-

dingen ben ik één jaar secretaris geweest en daarvoor was ik 

drie jaar bestuurslid. Dit bestuurswerk is allemaal vrijwilligers-

werk.  

In het dagelijks leven ben ik planeconoom bij de gemeente 

Schiedam. Ik kijk of ruimtelijke plannen financieel haalbaar zijn. 

Naast het opzetten van berekeningen hiervoor is het veel infor-

matie verzemelen, adviezen schrijven en vergaderen. Naast mijn 

werk en het werk voor SOFAK help ik ook bij het Jeugdwerk in 

mijn kerk in Vlaardingen.  

Ik hoop binnen SOFAK nieuwe bestuurser-

varing op te doen. Ik zie het als een uitda-

ging de organisatie weer op orde te krijgen 

en het is mijn ambitie om SOFAK uit te 

laten groeien tot een belangrijke onder-

steuning voor startende migrantenkerken 

in Nederland en zo bij te dragen aan de 

vernieuwing van de kerk in Nederland. 

 

Petra de Nooy 

Afgelopen herfst ben ik secretaris geworden van SOFAK. Zelf 

ben ik theoloog (sinds zomer 2009 afgestudeerd) en hoop in 

een gemeente (PKN) aan het werk te kunnen gaan, zo mogelijk 

in een missionaire gemeente waarin met nieuwe vormen van 

gemeentezijn juist oog is voor doelgroepen binnen én buiten de 

kerkmuren. Zowel in Rotterdam als ook later in Leuven ben ik 

verschilende internationale en migrantenkerken tegengekomen. 

Hierin heb ik een mix gevonden van een ”oude” cultuur in een 

nieuwe context met vormen, muziek en invalshoeken die anders 

en vaak uitbundiger zijn dan in Nederlandse gemeentes, maar 

met dezelfde basis. Ook dit is een deel van de gemeente in Ne-

derland dat vaak weinig zichtbaar is, maar juist een groep men-

sen bereikt die Nederlandse kerken weinig 

kennen. Hierom heb ik ook ja gezegd tegen 

SOFAK.  

Nederland heeft zoveel culturen en diversi-

teit aan mensen waarvoor geloof even rele-

vant is, maar de taal en vormen verschillen. 

Ik hoop dat we met SOFAK juist de groei en 

ontwikkeling van dit deel van de gemeente 

in Nederland kunnen ondersteunen en daar-

voor wil  ik me graag inzetten. 

    

Franklin Susaña Gomez             
Mijn naam is Franklin Susaña Gomez , ik ben 

geboren in Dominicaanse republiek in de 

hoofdstad Santo Domingo. In december 1985 

ben ik in Nederland gekomen. Ik ben ge-

doopt op januari 1986 in de pinkstergemeen-

te  Bijlmermeer in Amsterdam -Zuidoost. En 

sindsdien ben ik actief bezig onder Spaans-

sprekende mensen met onder andere: evangelisa-

tie, Bijbelstudies geven en preken. Dit doe ik met het doel het 

geloof te versterken en om de mensen deel te laten nemen aan 

de Nederlandse maatschappij.  

 

Sinds vorig jaar ben ik bezig om de nieuwe Spaanssprekende 

pinkstergemeente in Rotterdam op te bouwen waarvan 

ik voorganger ben. De kerk bevindt zich in krabbedijkerstraat 

255 in Pendrecht Rotterdam in het gebouw van Zout der Aarde. 

De kerk is met succes gestart met veel groei, we hebben name-

lijk te maken met heel veel migranten. Ik ben bestuurslid van 

SOFAK, wij verlenen hulp en ondersteuning  aan kerken en aan 

emigranten. Mijn wens is dat deze organisatie zich uit blijft brei-

den zodat de migranten zich kunnen ontwikkelen in Nederland.  

Even voorstellen:  

Het nieuwe bestuur 

Aanv r ag en  
 

Zelfs in de periode van doorstart hebben we als bestuur veel aanvragen binnen gekregen voor uiteenlo-

pende doelen van migrantenkerken. Zo hebben we anderhalve week geleden nog een dringende aan-

vraag gekregen voor een bijdrage in de zaalhuur, maar krijgen we ook aanvragen voor de aanschaf van 

bijvoorbeeld gezangboeken. We hebben wegens de financiële situatie een heel voorzichtige begroting 

moeten opstellen en zijn op het moment terughoudend in het honoreren van aanvragen van migranten-

kerken en hun voorgangers. Voor deze situatie willen wij ook uw gebed vragen en indien u in de moge-

lijkheid bent een gift te geven, kan dit ten name van  SOFAK, rekeningnummer 1026333.  


