
 

Nu ik dit schrijf raast sneeuw over ons land en is een code rood gegeven vanuit het 

KNMI. En iedereen vermijdt zoveel mogelijk de openbare wegen tot het weer rustiger 

wordt. Gelukkig, hebben wij bij stichting SOFAK niet te maken met storm of leegte. Juist, 

niet!  

  

De afgelopen periode is het bestuur met nieuwe bestuursleden op peil gebracht en is 

ook de functie van secretaris weer vervuld. Onze zoektocht heeft vruchten voortge-

bracht en wij zijn heel blij twee nieuwe bestuursleden te verwelkomen. Ook zijn we blij 

dat we u kunnen vertellen dat tijdens de laatste bestuursvergadering weer een aantal 

kerken en geloofsgemeenschappen een toezegging hebben kunnen doen voor een een-

malige of periodieke gift. Kerken die rond deze Kerst over het hele land verspreid Kerst-

maaltijden en Kerstdiensten in hun eigen taal houden.  

  

Wij zijn blij hen te kúnnen ondersteunen, want veel culturele kerken worstelen om 

maandelijks uit te komen met hun budget. Hierdoor worden ze beperkt in hun samen-

komsten of komen zaken als studie, kinder- en jongerenwerk en geestelijke opbouw on-

der druk te staan. Wanneer zulke zaken in de geloofsgemeenschap niet goed zijn geor-

ganiseerd, kunnen zij een ‘storm’ veroorzaken en een grote leegte achterlaten. Mede 

namens u kunnen wij dit voorkomen en meewerken om gezonde geloofsgemeenschap-

pen te creëren, die in de toekomst veel vrucht kunnen dragen! 

Jan Otter 
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Kerst en Vruchtdragen      

11 november vond de jeugddag van de CFI 

plaats met ondersteuning van SOFAK.  
 

“Wij als gemeente vinden het belangrijk dat er 

niet alleen wordt gefocust op de ouderen in de 

kerk maar dat de jongeren er ook bij worden 

betrokken. De jeugd dag is een van de manie-

ren waarop we dat doen. We zien veel creativi-

teit en enthousiasme van de jeugdigen terugkomen!” 

 

De dienst ging over het overbrengen van je eigen geloof 

naar de leeftijdsgenoten. De jeugd zorgde zelf voor het 

bidden, het zingen en er was zelfs een jeugdkoor aan-

wezig! Verschillende jongeren lieten hun talent zien: 

van drummen tot zingen, tot rappen tot dansen! Ook zat 

de dag vol met Bijbelquizjes. De preek was gehouden 

op een leuke en verfrissende manier met een Power-

Point om de ervaring compleet te maken.  
 

Na afloop van deze dag vol enthousiasme en talent van 

de jeugd, was het tijd om te eten met een lopend buffet 

voor iedereen!  

Christian Family International:  

Jeugddag      

http://www.sofak.nl/


Comité van Aanbeveling 

Ds. Atze van den Broek  

Ds. Jan Eerbeek 

Drs. K. Ferrier 

Dhr. P. Kits 

 

 

 

Drs. Dick Koning  

Ds. Ing. Klaas van der Kamp 

Prof. Dr. JAB Jongeneel 

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.  

 

 

 

Mijn naam is Felix Asare, de pastor van de Victory 

Outreach kerk in Den Haag. Ik ben een nieuw be-

stuurslid van SOFAK. SOFAK heb ik voor het eerst 

ontmoet in mei toen ik was uitgenodigd om een pre-

sentatie te geven bij de Pastoresdag over Umoja. 

SOFAK is overtuigd dat de principes van Umoja erg 

belangrijk zijn voor de migrantenkerken en internati-

onale kerken in Nederland. Om deze reden organi-

seerde ze ook deze trainingsdag in samenwerking 

met TEAR. Ik raakte onder de indruk van de sterke 

overtuiging en toewijding aan God, kerken en chris-

telijke organisaties die ik proefde bij deze meeting 

onder leiding van Hans Eschbach en het team van 

SOFAK. Met als krachtige visie dat deze allen leren 

samen werken in de bouw van Gods koninkrijk. En 

hoewel dit mijn eerste ervaring was met het team, 

twijfelde ik er niet aan dat dit een betrouwbare en 

doelgerichte organisatie is.  

Twee maanden later kreeg ik een mail van Hans 

Eschbach met de vraag deel te worden van SOFAK. 

In gebed ontving ik de vrede en ervaarde ik het als 

een voorrecht om mee te doen met deze eerlijke en 

gepassioneerde groep mensen.  

De visie van SOFAK is erop gebaseerd dat de kerk 

van Christus één is en zij streeft ernaar dit zichtbaar 

te maken bij de migrantenkerken. Door de focus op 

jonge migrantenkerken, geloof ikzelf dat de rol van 

SOFAK van groot belang is in onze gemeenschappen 

door de diverse ondersteuning om groei mogelijk te 

maken. Deze 

ondersteuning 

komt in ver-

schillende vor-

men: financi-

ële ondersteu-

ning met een 

duidelijk ver-

antwoording, 

kennis beschikbaar maken over kerk-zijn in Neder-

land en ook het belang van de samenwerking tussen 

gevestigde en migrantenkerken duidelijk maken.  

Ik voel me dankbaar voor de bereidheid en toewij-

ding van ons team en ik geloof dat het van groot be-

lang is dat dit gebeurt. Ik twijfel er niet aan dat iede-

re inzet hierbij een verschil maakt in onze wereld. 

 

 

 

 

Even voorstellen: Felix 

Ik ben Marga Slaakweg en verzorg sinds april van dit 

jaar het secretariaat van SOFAK. Ik ben zelf gepensi-

oneerd na een lange loopbaan in de zorg en in ver-

pleeghuizen.   

Voor mij is de kennismaking met de migrantenker-

ken iets nieuws. Ik ben opgegroeid in Baptistenkrin-

gen en door het werk heb ik veel samen mogen op-

trekken in oecumenische verbanden. Daarom voel ik 

me hier bij SOFAK ook thuis. Ik hoop met het secre-

tariaat een bijdrage te leveren aan SOFAK en in het 

bijzonder aan de migrantenkerken die hierdoor on-

dersteund worden. 

´Ik geloof dat de rol 

van SOFAK van 

groot belang is in 

onze 

gemeenschappen.´  

Even voorstellen: Marga  


