
 

In 2 Koningen 4 lezen we hoe Elisa geconfronteerd wordt met de nood van een arme wedu-
we. Haar kinderen dreigen als slaven verkocht te worden. Elisa vraagt haar: ‘Wat kan ik voor 

u doen? Wat hebt u nog in huis?’ Ze reageert met ‘Alleen een kruikje olie, heer’.   

Dit was één van de teksten, waar we over nadachten op de toerustingsdag van SOFAK voor 
migrantenvoorgangers. Er waren zo’n 70 voorgangers en leiders aanwezig. Velen van hen 
ervaren regelmatig dat ze ‘alleen maar een kruikje olie’ hebben: dat ze tekort komen, dat er 

armoede is.  

‘Maar’, vertelde Bill Crooks, ‘Armoede zit niet in je por-
temonnee, maar in je hoofd’. We dachten na over wat 
deze vrouw nog allemaal had: ze had kinderen, buren, 
olie, kruiken, Elisa, God, moed… enz. We beeldden het 
uit door een lange rij te maken met alles wat we be-
schikbaar hadden: een rij, die tot ver buiten het ge-
bouw van het Leger des Heils, waar we samen kwa-
men, doorging. Het was één van de manieren, waarop 
we ontdekten, hoe we dingen samen kunnen doen in 

Gods Koninkrijk.  

Samen met TEAR hopen we het komende jaar vijf migrantenkerken te helpen om deze prin-
cipes echt uit te werken in hun gemeente. Dat gebeurt onder de noemer van 

‘UMOJA’ (Swahili voor ‘samen’). Hieronder staan 2  actiefoto´s van deze dag.  

Dankbaar zijn we ook voor de aanvulling in ons bestuur. Marga Slaakweg is onze nieuwe 
secretaris, iets waar we heel dankbaar voor zijn! Verderop in deze nieuwsbrief ook een af-
scheidsboodschap van onze vertrekkende penningmeester. En hiernaast ook informatie 

over een mooie samenwerking van SOFAK rond het boekje Kerken delen.  

Het is voor ons een voorrecht om samen te mogen werken met andere organisaties in de 
dienst aan culturele kerken. Het unieke van SOFAK daarbij is, dat ze ook financiële onder-
steuning wil geven aan kerken, waar dat nodig is. Zo mochten we ook de afgelopen maan-
den weer meerdere kerken ondersteunen. Dat kan alleen door de steun van mensen zoals 

u. We zijn dan ook heel dankbaar voor uw bijdragen.  

Namens het bestuur van SOFAK, 

Ds. Hans Eschbach. 
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Ds. Anne de Vries 

Ds. Dick Westerkamp 

Korte Missie 

  SOFAK werkt aan de groei van jonge migrantenkerken in Nederland tot 

een zichtbare plek binnen hun gemeenschap en bekendheid in christelijk 

Nederland.  

 

 

Een ander hoogtepunt de afgelopen weken was de presentatie 
van het boekje ‘Kerken delen’ op 31 mei in Utrecht. Ds. René de 
Reuver, scriba van de Protestantse kerk nam het eerste exem-
plaar van het boekje in ontvangst tijdens de presentatie in de 
Pniëlkerk van de Chinese gemeente in Utrecht. U kunt het boek-
je bestellen bij www.kameel.nl/producten?

zoeken=Kerken+delen 

De Pniëlkerk in Utrecht is een voorbeeld waar een migranten-
kerk een thuis heeft gevonden in een oude PKN-kerk. Het boekje 
geeft zo elf voorbeelden en modellen van samenwerkingen  tus-
sen gevestigde kerken en interculturele of migrantengemeenten. 
En verschillende manieren worden aangereikt om letterlijk je 

kerk te delen.  

Het boek is een samenwerkingen tussen SOFAK en andere orga-
nisaties zoals SKIN-Rotterdam, Kerken voor Kerken en Connec-

ting Churches .  

Yoseph is jaren de penningmeester van SOFAK ge-

weest en voorganger van de Eritrese Kerk in Amster-

dam en hij geeft nu het stokje door aan Jan-Willem 

van Bruggen. Bij deze een afscheidsboodschap.  

Graag grijp ik deze kans aan om mijn dank te uiten 

voor alle support die gegeven is in de afgelopen ja-

ren. Het is voor mij een bijzondere ervaring geweest 

om deel te zijn van het bestuur van SOFAK en sa-

men te werken met bestuursleden uit allerlei achter-

gronden en ervaringen. Het was voor mij werkelijk 

een plezier om verschillende denominaties samen te 

zien komen om toe te werken naar de visie van SO-

FAK: een brug te zijn tussen migrantenkerken en 

lokale kerken door te ondersteunen en samen te 

werken.  

In het bijzonder heb ik de manier gewaardeerd waar-

op we samen met aanvragen zijn omgegaan om tot 

besluiten te komen die ondersteuning geven aan 

migrantenkerken om zich te ontwikkelen en om deel 

uit te maken van de Nederlandse samenleving.  

De individuele donateurs van SOFAK wil ik met na-

me bedanken! Mede door jullie ondersteuning is het 

mogelijk geworden steeds de visie van SOFAK een 

stapje verder te realiseren!  

Ik bid - nu ik zelf voor werk naar Engeland vertrek – 

dat God doorgaat met het zegenen van SOFAK en 

haar werk door wijsheid te geven en de visie te ver-

sterken dat de ondersteuning van migrantenkerken 

vrucht zal blijven dragen.  Mijn hoop is om te zien 

hoe SOFAK impact zal hebben en dat verschillende 

kerken en organisaties steeds meer samen gaan 

werken.      

Yoseph Woldai 

´Het is voor mij een 
bijzondere ervaring 
geweest om samen 

te werken met 
bestuursleden uit 

allerlei 
achtergronden en 

ervaringen.´  

Afscheid Yoseph, penningmeester 

Kerken Delen 


