
STICHTING ONDERSTEUNINGSFONDS ALLOCHTONE KERKEN
Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG STICHTING ONDERSTEUNINGSFONDS
ALLOCHTONE KERKEN (SOFAK) 2017

Inleiding 
In dit jaarverslag doen we als bestuur verslag van onze activiteiten in het jaar 2017. 

Verslag 2017

SOFAK als professionele samenwerkingspartner 

Op 13 mei organiseerde SOFAK een voorgangersdag in samenwerking met TEAR over het 
UMOJA- principe. Zo’n 70 voorgangers bezochten deze dag, die gehouden werd in het nieuwe 
gebouw van het Leger des Heils in Amersfoort. Het UMOJA principe houdt in, dat er gezocht 
wordt naar de sterke kanten van een kerk om die in te zetten voor de samenleving. 
Vanuit deze dag zijn 5 kerken geselecteerd, die begeleid zullen worden bij het implementeren 
van de UMOJA principes in hun gemeente. Doel is hen hierdoor sterker en minder afhankelijk te 
maken. De kosten voor de begeleiding worden voor 50 % gedragen door SOFAK en voor 50% 
door TEAR. In de loop van 2018 hopen we meer zicht op de voortgang van dit proces te krijgen. 
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In 2017 heeft SOFAK verder gewerkt aan haar naamsbekendheid. Naast de samenwerking met 
SKIN – Nederland (Samen Kerk in Nederland) is er een goede samenwerking met SKIN 
Rotterdam. Mevr. Madelon Grant was vanuit deze stichting adviseur voor ons ten aanzien van de
aanvragen die vanuit de migrantenkerken in de regio Rotterdam ons bereiken. 
In de loop  van 2017 is Mevr. Grant vertrokken als directeur van Skin-Rotterdam. Ze is gaan 
werken bij Pax in Utrecht. Per 1/1/2018 zal zij toetreden tot het bestuur van SOFAK.

In een samenwerking tussen SKIN Rotterdam, Connecting Churches, Kerken voor Kerken en 
SOFAK werd in 2017 het boekje ‘Kerken delen’ uitgebracht. Onze voorzitter fungeerde hierbij als 
eindredacteur. Het boekje werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Pniëlkerk, heet 
gebouw van de Chinese Christelijke gemeente. Door de scriba van de Protestantse kerk, ds. R. de
Reuver, werd het eerste exemplaar van dit boekje in ontvangst genomen. Exemplaren van dit 
boekje kunnen besteld worden via www.kameel.nl.  

Met de stichting Connecting Churches wordt samengewerkt. Zo waren we present bij een 
bijeenkomst in Houten, waar de uitdagingen voor interculturele activiteiten werden besproken.

Betrokkenheid migranten en gevestigde kerken 

Onze insteek is om migrantenkerken in contact te brengen met Nederlandse kerken in een vorm 
van partnerschap. Met name door de uitgave van het boekje ‘Kerken delen’ hopen we hier een 
bijdrage aan geleverd te hebben. Daarnaast zien we dat plaatselijke kerken steun gaan verlenen 
aan migrantenkerken. Zo hielp de Gereformeerde kerk in Baambrugge de gemeente van  
Treasures Foundation met hun ‘Soupkitchen’ en hielp de PKN van Nieuw Loosdrecht een 
gemeente in Deventer. 

Ondersteuning kerken 

SOFAK ondersteunt migrantenkerken in principe niet langer dan één jaar. Na dat jaar moet een 
nieuwe aanvraag worden ingediend, die opnieuw beoordeeld zal worden voor verdere steun 
geboden wordt. Na twee jaar stopt onze ondersteuning. Zo hopen we op een verantwoorde 
wijze om te gaan met de middelen die ons worden toevertrouwd. In de praktijk blijkt dit 
criterium moeilijk te handhaven en lijken veel kerken voor een langere periode steun nodig te 
hebben. SOFAK signaleert ook, dat het niet altijd eenvoudig is om de juiste ondersteuning aan 
migrantenkerken te geven. Daarom wil ze haar ondersteuning niet beperken tot financiële 
bijdragen, maar ook op andere wijzen ondersteuning aanbieden, bijv. bij het zoeken van 
geschikte samenkomstruimten, het leggen van contacten met Nederlandse kerken, hulp bij de 
studie, enzovoorts.

Een deel van de aanvragen om financiële ondersteuning wordt gefinancierd via de middelen die 
ons beschikbaar worden gesteld door de stichting CIAC en door het fonds DBL. Andere 
aanvragen worden bekostigd vanuit de giften van kerken en individuele gevers.  

In totaal werden 17 migrantenkerken ondersteund en 2 koepelorganisaties, zowel financieel als 
met het geven van steun en begeleiding bij het vinden van samenkomstruimte, het geven van 
adviezen en het leggen van contacten met Nederlandse kerken. 
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Het betreft de volgende kerken: 

 El Shaddai International Church, Amersfoort
 New Hope Christian Church, Deventer
 Wells Salvation Church, Apeldoorn
 Treasures Foundation, Amsterdam
 Filadelphia Tigrinya kerk, Amersfoort
 Power of Prayer Church, Gorinchem
 Shekinah Evangelical Church, Maastricht
 Evang. Broedergemeente Filadelfia, Amsterdam
 Christian Family International Church, Rotterdam
 Evangelische kerk Mbobe, Rotterdam
 Nuestra Casa / Sagrada Familia, Rotterdam
 Glorious Chapel, Rotterdam
 Eglise Lumiere du Christ, Amsterdam
 Farsi /Nederlandse samenkomsten, Amersfoort
 Intercultural Church Plants, Rotterdam
 SKIN Rotterdam (t.b.v. taalcursus)
 SKIN Nederland (t.b.v. studie voorganger uit Dordrecht)
 CDR Sinai Ministries, Rotterdam
 Eglise Basileia, Amersfoort

Tijdens een bijeenkomst van het fonds DBL kwam de schuldenproblematiek van veel mensen 
aan de orde. Naar aanleiding hiervan werd ook in het bestuur van SOFAK hierover doorgedacht. 
Veel migrantenkerken worstelen met hun financiën omdat hun leden dat ook doen. Hoe kunnen 
we kerken helpen om voor hun leden hier begeleiding te organiseren, die zowel de leden als de 
kerken ten goede zal komen. In het jaar 2018 hopen we hier stappen in te kunnen zetten.

De aanvraag voor een CHE student, die studie zou kunnen doen over de taal- en cultuurkloof 
tussen eerste en tweede/derde generatie migranten heeft helaas niets opgeleverd. Aan dit 
onderzoek kan daardoor geen verdere invulling gegeven worden tijden het jaar 2017. 

Bestuur 
Het bestuur van de stichting SOFAK bestaat per 31-12-17 uit:
Hans Eschbach, voorzitter
Jan Willem van Bruggen, penningmeester
Marga Slaakweg, secretaris
Jan Otter, lid
Petra de Nooy, lid
Franklin Susaña Gomez, lid
Gé Drayer, lid

Er werd afscheid genomen van Yasmin Hsu, die door haar drukke werkzaamheden helaas geen 
ruimte meer had voor het bestuurslidmaatschap. Als nieuwe bestuursleden mochten we welkom
heten Marga Slaakweg. Zij vervult de functie van secretaris. Ook ds. Gé Drayer kwam ons 
bestuur versterken. Per 1/1/2018 hoopt Madelon Grant ook tot het bestuur toe te treden. 
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Niemand van de bestuursleden ontvangt een honorarium voor de werkzaamheden. Wel 
ontvangen enkele van hen vacatiegeld of onkostenvergoeding waar dat nodig/wenselijk is. 

Afsluiting 
Met dankbaarheid kijken we terug op het afgelopen jaar. We ervaren, dat we als bestuur een 
goed team vormen dat met geloof en visie zich wil inzetten voor de doelstelling. 
Met vertrouwen kijken we dan ook uit naar wat God in 2018 wil doen in en door 
migrantenkerken in ons land en hoe SOFAK daarbij een opbouwende rol kan spelen. 
We zijn dankbaar voor het vertrouwen van mensen die ons middelen en mogelijkheden 
toevertrouwen.

Amersfoort, februari 2018,
Ds. Hans Eschbach,
Voorzitter SOFAK. 
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