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Inleiding
In dit jaarverslag doen we als bestuur van SOFAK verslag van onze activiteiten in het jaar 2018.

Ondersteuning kerken 
SOFAK is gericht op de groei van jonge migrantenkerken in Nederland tot volwassenheid als kerk of
samenwerking met een bestaande kerk; maar ook de groei van migrantenkerken tot een zichtbare 
plek binnen de migrantengemeenschappen één bekendheid binnen christelijk Nederland. Dit doet 
SOFAK op drie manieren:

 Financiële ondersteuning ten bate van kerkactiviteiten 
 Beschikbaar maken van nodige (organisatorische) kennis over kerkzijn in Nederland 
 Bevorderen van kennis en bekendheid tussen de christenen uit gevestigde kerken en 

migrantenkerken 

Overzicht initiatieven
In 2018 hebben we negen kerken maandelijkse ondersteuning geboden. Deze vorm van financiele 
steun is specifiek gericht op nieuwe initiatieven voor gemeenschapsvorming, die zo een 
bescheiden maar welkom steuntje in de rug krijgen in de opstartfase van hun nieuwe kerk. In 2018 
zijn vier van deze trajecten – die in principe maximaal één of twee jaar lopen – gestopt, en er zijn 
twee nieuwe trajecten gestart.
Daarnaast hebben we elf kerken ondersteund met diverse projecten. Dit liep uiteen van een 
kerstdiner voor kinderen, een wekelijkse soepkeuken voor mensen met weinig financiele 
draagkracht, een culturele dag voor de wijk, een naaicursus voor geisoleerde vrouwen, workshops 
met training en morele ondersteuning voor alleenstaande moeders, tot een vrijwilligersdag in de 
kerk, en nog veel meer!
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Het betreft de volgende kerken:
 Christian Family International  Karen Gemeente Utrecht
 Colonne de la Verité  New Hope Christian Church
 Dios esta Obrando  Oromo Christelijke Kerk
 Eglise Lumière de Christ  Pentecostal Council of Churches
 Evangelische Kerk Rotterdam  Power of Prayer Church 
 Farsi Gemeente Amersfoort  Shekinah Evangelical Church
 Filadelphia Tigrinya Kerk  Stichting Touch of Grace
 Glorious Chapel International  Treasures International Church
 ICU Gouda  Wells Salvation Church
 Iglesia Casa de Restauracion Sinai

Andere vormen van ondersteuning
Naast de reguliere ondersteuning heeft SOFAK het mede mogelijk gemaakt dat twee internationale
kerken instromen in het Umoja traject van Tear. Dit traject is er op gericht om kerken bewust te 
maken van de positieve rol bijdrage zij kunnen leveren aan maatschappelijke verandering in de 
eigen omgeving. De komende tijd zullen nog enkele kerken hierbij aan gaan haken. Om de 
trainerspool van Umoja ook de breedte van de kerk te laten reflecteren, hebben twee voorgangers 
van internationale kerken een train-de-trainer gevolgd, zodat ze als volwaardig trainer andere 
kerken in het traject kunnen ondersteunen.
Daarnaast hebben we twee studenten ondersteund die de eenjarige theologie-opleiding voor 
migrantenpastores aan de VU Amsterdam volgden. Zij hebben hun diploma inmiddels binnen. 
SOFAK heeft overigens besloten in de toekomst dergelijke verzoeken niet meer te ondersteunen, 
omdat wij maar beperkt budget hebben en er voldoende andere fondsen blijken te zijn die dit 
kunnen ondersteunen. 

Relatie gevestigde en internationale kerken
De wederzijdse onbekendheid tussen christenen van verschillende achtergronden in Nederland 
blijft een onverminderd aandachtspunt. Daarom probeert SOFAK waar mogelijk te vertellen over 
het werk van de internationale kerken, en de verschillende mogelijkheden om hen daarin te 
steunen. Zo was SOFAK op zaterdag 10 november met een stand vertegenwoordigd op de 
Landelijke Diaconale Dag van de Protestantse Kerk Nederland. Honderden diakenen hoorden op 
die manier van het werk, dat SOFAK doet voor migrantenkerken. Veel diaconieën steunen SOFAK 
en helpen zo het werk mogelijk te maken. Voorzitter van SOFAK, Madelon Grant, was ook één van 
de spreeksters op deze dag. In 2019 zullen we zo ook vertegenwoordigd zijn bij de Landelijke 
Pastorale Dag op 6 april. 
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Stand SOFAK op de Landelijke Diaconale Dag

Eind december was er nog een prachtige uitzending van Nieuwsuur over de groei van 
migrantenkerken in Nederland. Onze voorzitster, Madelon Grant, werd hierin geinterviewd als 
'expert', en enkele door SOFAK ondersteunde kerken kwamen ook uitgebreid in beeld. De 
uitzending is hier terug te kijken (Https://nos.nl/l/2263684).

Tot slot is SOFAK samenwerkingspartner voor een aantal partijen, zoals de PKN, Fonds DBL,en 
Tear/Umoja. Via onze website komen er heel verschillende vragen bij ons binnen. Dit varieert van 
een internationale kerk die op zoek is naar kerkruimte, tot een autochtone kerk die contact zoekt 
met christenen met een bepaalde culturele achtergrond. We verwijzen mensen dan zo goed 
mogelijk door naar de juiste organisatie of persoon die hen verder kan helpen. 
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Het team achter SOFAK

Bestuurswisselingen 
In de zomer van 2018 werd duidelijk dat onze voorzitter Hans Eschbach ernstige 
gezondheidsklachten had. Vanaf 1 september heeft hij zijn taken voor SOFAK moeten neerleggen 
en hebben we afscheid genomen, met dankbaarheid voor zijn betrokkenheid bij de internationale 
en migrantenkerken in Nederland en zijn bevlogen inzet voor de verdere opbouw van SOFAK. 
Tijdens het schrijven van dit jaarverslag kregen we bericht dat hij op 26 maart 2019 jl. is overleden.
Hans is opgevolgd door een duo: Madelon Grant is 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. 
In de nieuwe samenstelling van het bestuur hebben we twee beleidsmiddagen belegd om ons 
beleidsplan gezamenlijk goed te doorzien en te updaten. Dit waren ook goede middagen om elkaar
als team beter te leren kennen en de nieuwe verdeling van taken af te spreken. Het is heel 
bijzonder om te zien hoe we, hoewel we heel verschillende achtergronden hebben, elkaar goed 
aanvullen en belangstelling en betrokkenheid bij de internationale kerken in Nederland met elkaar 
delen. 

Huidige bestuur
Het bestuur van SOFAK bestaat per 1-1-2019 uit:

 Felix Asare (lid)  Jan-Willem van Bruggen (penningmeester)
 Franklin Gomez (lid)  Madelon Grant (voorzitter)
 Gé Drayer (vicevoorzitter)  Marga Slaakweg (secretaris)
 Jan Otter (lid)  Petra de Nooy (lid)

Niemand van de bestuursleden ontvangt een honorarium voor de werkzaamheden. Wel ontvangen
enkele van hen vacatiegelden of onkostenvergoeding waar dat nodig/wenselijk is.

Afsluiting
Met dankbaarheid kijken we terug op afgelopen jaar. Het afscheid van Hans Eschbach was niet 
gemakkelijk – hij heeft de afgelopen jaren in de goede zin van het woord een grote stempel op 
onze organisatie gedrukt. Gelukkig hebben we mogen ervaren dat we als bestuur een gemotiveerd 
en hecht team zijn dat zich met geloof en visie blijft inzetten voor het werk van SOFAK. Om zo tot 
zegen te zijn voor de internationale en migrantenkerken, zorgvuldige aandacht te besteden aan de 
relatie tussen christenen van verschillende culturele achtergronden in Nederland, en zo mee te 
mogen bouwen aan Gods Koninkrijk. We zien 2019 met vertrouwen tegemoet, en willen alle 
mensen die ons de middelen en mogelijkheden toevertrouwen daarvoor hartelijk danken.

Leidschendam, maart 2019
Madelon Grant, voorzitter SOFAK
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