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Beste vrienden,

Leidschendam, 25 maart 2020

Het jaar 2020 is alweer even begonnen, en de eerste aanvragen vanuit migrantenkerken komen bij
SOFAK binnen. Ook in 2020 hopen we weer mooie activiteiten vanuit deze gemeenschappen te
kunnen ondersteunen. Zo kunnen de migrantenkerken in Nederland, dankzij de trouwe steun van
onze donateurs en sponsors, het evangelie van Christus concreet handen en voeten geven in onze
hedendaagse, multiculturele samenleving.
In deze nieuwsbrief aandacht voor een recente campagne van SOFAK: het Corona Noodfonds voor
migrantenkerken die in de problemen komen als gevolg van de coronacrisis. Wij willen u vragen om
gebed voor eenheid en solidariteit in het lichaam van Christus. Juist de kwetsbaarsten in onze
samenleving worden nu extra hard geraakt, ook de migrantenkerken die zich specifiek richten op
deze doelgroepen en mede daardoor zelf ook kwetsbaar zijn. Mocht u een donatie willen doen ten
behoeve van dit noodfonds, dan is die zeer welkom. Dit mag op bankrekeningnummer is NL24 INGB
0001 0263 33 van SOFAK, graag onder vermelding van 'noodfonds'.
Tot slot enige aandacht voor diegenen onder u die zich graag wat verder willen verdiepen in de
rijkdom van de wereldkerk in eigen land. We maken momenteel uitzonderlijke tijden door in ons
land, en wellicht heeft u hierdoor de komende maanden wat meer gelegenheid om eens een artikel
door te lezen. SOFAK wenst u een goede gezondheid toe en bovenal 'de vrede van God, die alle
begrip te boven gaat' (Fil. 4:7).
Corona Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk
Help migrantenkerken de coronacrisis door! Samen met een coalitie van betrokken partijen lanceert
SOFAK het Noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk op www.steunkerken.nu. We luiden hiermee de
noodklok: er zijn momenteel naar schatting tientallen migrantenkerken die door het coronavirus in
de problemen komen. Zij dreigen door de coronacrisis hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te
gaan.
Dat is een groot probleem, want uit alle onderzoek blijkt hoe belangrijk de bijdrage aan de
samenleving is die migrantenkerken leveren. Zij bereiken juist ook mensen die door officiele
instanties niet bereikt worden. En juist in deze onzekere tijden kunnen deze mensen de steun van
hun gemeenschap zo goed gebruiken.
Wat is er aan de hand?
Eén oorzaak van het probleem is dat mensen niet meer naar de kerk kunnen of komen. Hierdoor
vervallen de collectes, het voornaamste inkomen van de kerken. Tegelijkertijd lopen voor sommige
kerken de vaste lasten wel gewoon door. Hierdoor lopen ze betalingsachterstanden op. Ze dreigen
hun gebouw kwijt te raken of zelfs failliet te gaan.
Een tweede oorzaak is dat veel mensen de impact van de coronacrisis merken in hun inkomen.
Sommige gemeenschappen bevinden zich al in een sociaal-economisch kwetsbare positie, en de
economische klappen komen bij hen nog harder aan. De eerste voorbeelden van mensen die
ontslagen worden of geen werk meer hebben, kondigen zich al aan. Zonder inkomen kunnen ze ook
geen geld geven aan de kerk. En zonder inkomen kan een kerk ook niet haar gemeenteleden helpen
die nu in de problemen raken. Diaconale ondersteuning komt hierdoor in de knel.
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Wat kunt u doen?
1. Men kan een bijdrage overmaken aan SOFAK. SOFAK is een fonds dat migrantenkerken
financieel ondersteunt. Alle inkomsten worden door ons op eerlijke wijze verdeeld onder die
migrantenkerken die het meeste in nood zitten. 100% van uw bijdrage komt ten goede aan
deze doelgroep. Het bankrekeningnummer is NL24 INGB 0001 0263 33, graag onder
vermelding van 'noodfonds'.
2. Verhuurt je kerk of organisatie een gebouw aan een migrantenkerk? Betoon de komende
maanden alsjeblieft coulance met het innen van de huur.
3. Kijk ook als kerken naar elkaar om: gaat het goed? Kunnen we iets voor elkaar betekenen?
Zijn er gemeenteleden in de problemen die we kunnen helpen? Juist nu kan samenwerking
op diaconaal vlak hard nodig zijn!
4. Men kan zich als kerk aanmelden om gekoppeld te worden aan een migrantenkerk in nood.
In wederzijds overleg wordt gekeken wat men voor elkaar kan betekenen. Aanmelden kan
via info@sofak.nl.
5. Deel deze oproep in uw netwerk!
Het noodfonds Samen Kerk = Samen Sterk is een gezamenlijk initiatief van onder andere: Samuel Lee
(Theoloog des Vaderlands), Rhoinde Mijnals-Doth (voorzitter SKIN), Karin de Schipper-Visser
(directeur SKIN-Rotterdam), Moses Alagbe (voorzitter PCC), Bishop Nana Opoku (voorzitter SKINRotterdam) en SOFAK.

Politiek-maatschappelijke betrokkenheid vanuit
de christelijke migrantengemeenschappen in
Nederland en wereldwijd
Bent u geinteresseerd om meer te leren over hoe
christenen vanuit verschillende christelijke
denominaties en cultureel-historische
achtergronden (al dan niet) betrokken zijn op
politiek-maatschappelijke vraagstukken? Op 9
maart publiceerde het Wetenschappelijk Instituut
van de ChristenUnie hier een boek over getiteld
'Beelddragen: de wereldkerk en haar politieke
opdracht'. Aan bod komen onder andere LatijnsAmerikaanse en Afrikaanse pinksterkerken,
Oosters en Orientaals Orthodoxe kerken,
postkoloniale theologie. Ook vindt u er vijf
dubbelinterviews met religieus en politiek leiders
vanuit de christelijke migrantengemeenschappen
in Nederland. Het boek is bestellen via
www.wi.christenunie.nl/veelkleurigepolitiek, en
hier ook gratis te downloaden.
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Lente in de kerk: migrantenkerken
Het blad Onderweg (www.onderwegmagazine.nl)
heeft op 14 maart een themanummer
gepubliceerd dat grotendeels aandacht besteed
aan recente ontwikkelingen onder internationale
en migrantenkerken in Nederland. Hoe kunnen
autochtone kerken en migrantenkerken elkaar tot
hand en voet zijn? Met het voorbeeld van een
levendige uitwisseling tussen de NGK in
Oegstgeest en een Afrikaanse pinkstergemeente
in Amsterdam-Zuidoost, en een verhaal van ds.
René van Loon, die 'lente in de kerk' ziet, ook
dankzij de talloze migrantenkerken in Nederland.
‘Zij brengen op een lenteachtige manier een
nieuwe vitaliteit die bij Nederlandse christenen
iets kan losmaken.’
Nieuws van SOFAK
Wellicht heeft u het al gezien, maar op www.sofak.nl is het jaarverslag 2019 van SOFAK inmiddels
beschikbaar (onder Nieuwsbrieven & downloads). Er zijn ook een paar wisselingen in het bestuur
geweest: per 1 januari 2020 Jan Otter en Marga Slaakweg zijn afgetreden, en Bryant Heng en Betty
Tjipta Sari zijn toegetreden. Betty is psychologe en werkt bij IFES. Daarnaast is ze gastpredikante
binnen de GKIN, de Chinees-Indonesische protestantse gemeenschap. Bryant is bedrijfskundige en
werkt als Statenlid in de provincie Flevoland voor de ChristenUnie. We zijn dankbaar om te zien dat
er altijd weer mensen opstaan die bereid zijn zich in te zetten voor het werk van onze organisatie.
SOFAK kan de internationale en migrantenkerken in Nederland alleen ondersteunen dankzij de giften
die wij ontvangen van kerken en christenen in Nederland. Uw betrokkenheid wordt daarom zeer op
prijs gesteld. U kunt ons helpen met een eenmalige gift of door donateur te worden:
rekeningnummer NL24INGB0001026333 t.n.v. SOFAK. Onze dank daarvoor!
Met hartelijke groet,
Madelon Grant, voorzitter
Mede namens het bestuur van SOFAK, bestaande uit: Felix Asare, Franklin Gomez, Gé Drayer, JanWillem van Bruggen, Petra de Nooy, Bryant Heng, Betty Tjipta Sari en Madelon Grant.
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