Beverwijk, september 2018.
Beste vrienden,
Velen van u kennen de stichting SOFAK reeds. Voor anderen is het wellicht nieuw. Het doel van SOFAK is het
ondersteunen met raad en daad van internationale kerken in Nederland. Het afgelopen jaar is het bestuur
van SOFAK driemaal bij elkaar geweest. In de vergaderingen mochten we een groot aantal subsidies
toekennen voor de verschillende projecten. Samen met Tear is in verschillende kerken het project Umoja
gestart. Een aantal kerken willen we helpen met het toepassen van het Umoja principe in de eigen
gemeente (zie www.tear.nl/umoja).
Met onze beperkte middelen mochten we ook financieel een aantal concrete projecten ondersteunen en
onder andere een vervolg geven aan een naaicursus, waar SOFAK de naaimachines bekostigde,
jongerenactiviteiten, de aanschaf van muziekinstrumenten, en ondersteuning bij huuraccommodaties.
Omgekeerd is het voor SOFAK een enorme bemoediging dat er kerken en gemeenten zijn die – vaak via de
diaconie – een gift voor het werk sturen. Ook zijn er anderen die ons willen steunen.
In december zal de laatste vergadering van dit jaar zijn. Voor het aanvragen van steun is het van belang om
dat te doen via het formulier dat op de website van SOFAK is te vinden (www.sofak.nl/nieuwsbrieven-endownloads). Aanvragen worden op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Omdat het bestuur
slechts 4 maal per jaar vergadert, is het zaak om tijdig een aanvraag in te dienen.
In de laatste gehouden vergadering hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Hans Eschbach.
Vanwege ernstige gezondheidsklachten heeft hij vanaf 1 september zijn taken voor SOFAK moeten
neerleggen. We zullen Hans missen. Hij was zeer betrokken bij de internationale en migrantenkerken in
Nederland en heeft zich met veel bevlogenheid ingezet voor de verdere opbouw van SOFAK. We wensen
hem en zijn gezin van harte Gods zegen en kracht toe in deze voor hen zo moeilijke tijd. Hans zal worden
opgevolgd door een duo: Madelon Grant wordt de nieuwe voorzitter. Madelon is een aantal jaren directeur
geweest van SKIN Rotterdam en we zijn dankbaar dat ze op deze manier betrokken wil blijven bij de
migrantengemeenschappen in Nederland. Naast haar wordt ds. Gé Drayer vicevoorzitter. Gé is predikant in
de Christelijk Gereformeerde kerken en heeft veel internationale ervaring.
We willen van deze gelegenheid gebruik maken om u allen Gods zegen toe te wensen voor het werk in de
wijngaard van onze Heer. Ons gebed is dat we mogen ‘oogsten’ : dat nieuwe mensen Jezus mogen leren
kennen, dat kerken groeien en bloeien tot de eer van God en tot heil van mensen. Ook u wensen we dat van
harte toe.
In Zijn dienst verbonden,
Het bestuur van SOFAK, te weten:
Felix Asare, Franklin Gomez, Jan Otter, Petra de Nooij, Marga Slaakweg, Jan Willem van Bruggen, Gé Drayer,
en Madelon Grant.
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