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Beste vrienden,

Leidschendam, 12 april 2019

In december bleek maar weer hoe de internationale kerken een steeds belangrijker onderdeel van
het lichaam van Christus in Nederland aan het worden zijn. Het rapport 'Christenen in Nederland:
kerkelijke deelname en christelijke gelovigheid' van het Sociaal Cultureel Planbureau bevat een heel
hoofdstuk over deze groep kerken. De visie van SOFAK is om deze kerken waar mogelijk met raad en
daad terzijde te staan, en in het bijzonder het financieel een steuntje in de rug te geven.
Afscheid Hans Eschbach
Op 26 maart is onze oud-voorzitter overleden. Het bestuur van SOFAK, en velen met ons, zullen
hem missen en kijken met dankbaarheid terug op alles wat hij als voorzitter van SOFAK heeft
mogen betekenen voor de internationale kerken in Nederland. We denken aan en bidden voor zijn
vrouw Kea en hun beide kinderen en hun gezinnen.
Pastoresdag 18 mei
Kom en ontmoet elkaar als christenen uit alle windstreken van de wereld op de Voorgangersdag
van SOFAK op 18 mei! Met inspirerende sprekers, workshops, muziek en tijd voor gebed,
ontmoeten wij elkaar rondom het thema 'Gezond leiderschap is een gezonde kerk'. Lees meer op
onze website www.sofak.nl.
Ondersteuning kerken
Sinds we u laatst berichtten, heeft SOFAK in totaal zestien aanvragen van internationale en
migrantenkerken in Nederland mogen behandelen. Zo kunnen zij handen en voeten geven aan hun
geloof en hun talenten ontplooien en delen met de Nederlandse samenleving!
Netwerk
SOFAK deelt onze kennis en netwerk graag met wie daar behoefte aan heeft. Zo zijn we
samenwerkingspartner in het Umojatraject, waar inmiddels drie internationale kerken aan
deelnemen. Ook zijn we betrokken bij gesprekken met de Protestantse Kerk Nederland over de
relatie tusse gevestigde kerken en internationale kerken, in ons streven naar eenheid in Gods
lichaam zoals verwoord in Johannes 17:21.
Wilt u meer lezen over het werk dat SOFAK doet? Veel van ons werk vindt achter de schermen
plaats. Ons jaarverslag van verschillende activiteiten in 2018 staat inmiddels op onze website
www.sofak.nl.
We willen van deze gelegenheid gebruik maken om u allen Gods zegen toe te wensen voor het
nieuwe jaar. Dat wij ook in 2019 onze krachten mogen bundelen om Zijn naam in dit land groot te
maken.
In Zijn dienst verbonden,

Het bestuur van SOFAK, te weten: Felix Asare, Franklin Gomez, Gé Drayer, Jan Otter, Jan-Willem van
Bruggen, Madelon Grant, Marga Slaakweg, en Petra de Nooy.
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