
 

Hallo, mijn naam is Yoseph Woldai en ik ben in 1954 in Eritrea geboren, Mijn vrouw heet Zmam 

Gebre en we hebben twee kinderen, namelijk Woldai en Senait. In 1975 heb ik vanwege de 

oorlog Eritrea verlaten en ben ik naar Saoedi Arabië gegaan waar mijn christelijke leven begon: 

in 1997 werd ik opnieuw geboren. Voordat ik Saoedi verliet in het einde van 2001 was ik aan 

het preken en onderwijzen en maakte ik onderdeel uit van de kerkleiding in Rhema Church in 

Jeddah, Saoedi Arabië. Vanwege de vervolging van onze kerk in Jeddah ben ik ontsnapt en Sa-

oedi Arabië ontvlucht en heb ik in Nederland vanwege de vervolging asiel aangevraagd. Ik woon 

nu in Almere met mijn familie en ben lid van de Eritrese kerk in Amsterdam. Ik ga verder met 

het dienen van de Heer door het preken en onderwijzen. In 2010 waren twee Eritrese kerken in 

Amsterdam samen gegaan en toen ben ik een van de leiders geworden van de Philadelphia 

Eritrean Church Amsterdam terwijl ik in Almere woon. Door de wil van God heeft de Eritrese 

kerk een nieuw begin gemaakt waarin ik een voorganger van de kerk mag zijn.  

Hiernaast werk ik als  vrijwilliger voor Bible League en ben ik in oktober 2013 begonnen als de 

nieuwe penningmeester van SOFAK. De jaarrekening was een grote taak, deze is ook weer ge-

reed en zal binnenkort op www.sofak.nl te vinden zijn. Hiernaast staat een kleine grafiek van 

de lasten in 2013. De periodieke ondersteuning is hetzelfde gebleven als in 2012, dit willen we 

in 2014 gaan uitbreiden. Een ander resultaat van 2013 is dat de bekendheid van SOFAK groter 

is geworden, er meer contacten zijn opge-

bouwd en het bestuur is uitgebreid. Ik ben blij 

van SOFAK lid te zijn en mee te kunnen wer-

ken aan de relatie tussen de verschillende 

kerken. Hoewel er vaak muren en culturele 

verschillen zijn die ons scheiden, moeten we 

die doorbreken om samen te werken, het is 

immers één koninkrijk waarvoor we ons alle-

maal inzetten! 
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Laat ik mezelf even voorstellen. Ik ben 
Martina Fraanje, 30 jaar, en vier bijna 
mijn papieren bruiloft met Roel. Sinds 
een jaartje woon ik in Deventer en ik 
ben sinds een paar maanden bestuurs-
lid van SOFAK. In Leiden ontdekte ik 
tijdens mijn studie Talen en Culturen 
van Latijns Amerika dat Protestantse kerken in Latijns Amerika een opleving doormaken 
omdat vooral vrouwen in deze gemeentes steun vinden voor dagelijkse problemen. Tij-
dens mijn studie in Kampen besloot ik om dit nog wat verder te onderzoeken in een La-
tijns Amerikaanse migrantenkerk in Rotterdam. Hier deed ik een afstudeeronderzoek 
naar hoe de Bijbel wordt gebruikt voor de 'empowerment' van vrouwen in deze gemeente. 
Empowerment, het is zit al in het woord, gaat over het ontdekken van eigen kracht en 
hierdoor sterker worden. Ik heb ontdekt dat de Bijbel wordt gebruikt om vrouwen te ver-
tellen van de liefde van God en dat ze gemaakt zijn als sterke vrouwen die grote dingen 
mogen doen voor God zoals bijvoorbeeld bij het verhaal van de powervrouw Ruth. 
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Korte Missie 

  SOFAK werkt aan de groei van jonge migrantenkerken in Nederland tot 

een zichtbare plek binnen hun gemeenschap en bekendheid in christelijk 

Nederland.  

 

 

Vandaag ben ik onderweg voor SOFAK. Ter gelegenheid van Internationale Vrouwen-
dag heeft Bethesda Ministries een congres georganiseerd. SOFAK heeft dit congres 
helpen bekostigen. Het vindt plaats in het Cultuurhuis Stadshagen: een kleurrijke loca-
tie waar niet alleen een gemeente samenkomt, maar waar ook een kinderdagverblijf is 
gevestigd. De conferentie heeft als onderwerp 'Vrouw, neem uw plaats en autoriteit' en 
het wordt vooral bezocht door vrouwen uit Curaçao en de nabijgelegen Caribische lan-
den.  
 
We prijzen samen de Heer in het Spaans, Engels, Papiamento, en Nederlands. Met 
vrouwen van verschillende achtergronden zingen we samen, eten we samen, en klet-
sen we veel. Verschillende spreeksters komen aan het woord en getuigen van wat God voor hen heeft gedaan in 
hun leven. Ze bemoedigen de vrouwen en stimuleren hen om hun verantwoordelijkheid te nemen in het leven en 
te vertrouwen dat God grote dingen kan doen. De Bijbel gaat open om het inspirerende verhaal van Esther te le-
zen. Ahasveros schijnt een nogal wrede en moeilijke man te zijn geweest, vertelt de spreekster. Maar God kan dus 
ook een vrouw in een huwelijk met een moeilijke man gebruiken voor zijn plan! Met deze boodschap van hoop be-
gint vandaag een kleurrijke lente ook in Zwolle op Internationale Vrouwendag. 

Voorgangersontmoeting in 
Utrecht Een interview met initiatiefnemer Si-

mon de Kam, PKN-gemeenteadviseur Utrecht 

Dinsdag 21 januari aan het einde van de mid-
dag stroomt de Anglicaanse Kerk in Utrecht vol 
met ongeveer 50 voorgangers en vertegenwoor-
digers van kerken in Utrecht. Het zijn vertegen-
woordigers van gevestigde PKN-gemeentes tot 
migrantenkerken. Sommige migrantenkerken 
zijn al tientallen jaren in Utrecht gevestigd terwijl 
anderen nog maar enkele jaren bestaan. Het 
doel van de dag is elkaar bij een maaltijd te ont-
moeten en het is de 8e keer dat deze Utrechtse 
ontmoeting plaatsvindt. De aanleiding, vertelt PKN
-gemeenteadviseur en initiatiefnemer Simon de 
Kam, was de grote onbekendheid tussen de mi-
grantenkerken en gevestigde kerken, “hoe kan 
dat als je in dezelfde stad christen bent!?”.  
 
Hoe gaat dat nu er acht ontmoetingen zijn ge-
weest? “Onbekend maakt onbemind en bekend 
maakt zichtbaar bemind”. Iedere ontmoeting staat 
een thema centraal. Deze keer is dat ‘het Onze 
Vader’, en een van de voorgaande keren was het 
‘de Bijbel’. Tussen de verschillende gangen van de 
maaltijd door zijn er drie mensen die vanuit hun 
kerkelijke en culturele achtergrond een toelichting 
geven op het thema. Vervolgens wordt hierover 
doorgepraat in groepjes. Iedere bijeenkomst is 
een andere kerk gastheer van de ontmoeting en 
tijdens de avonden ontstaan contacten. Verschil-
lende kerken gaan hun netwerk en materiaal met 
elkaar delen. Zo wijzigt de relatie tussen een mi-
grantenkerk en gevestigde kerk van een zakelijke 
relatie in de vorm van huurder-verhuurder, naar 

een verrijking van elkaar op geestelijk gebied. 
“Wat er gebeurt is dat de bevlogenheid van de 
zoekende migrantenkerken en de structuur van 
de grote kerken elkaar aan gaan vullen”. Een van 
de mooie resultaten van de ontmoeting is het 
voorbeeld dat Simon 
geeft van de verkoop 
van de Protestantse 
Pnielkerk aan de Chine-
se gemeenschap in 
Utrecht, zij kennen el-
kaar van de voorgan-
gersontmoeting en van-
uit een bestaande rela-
tie als kerken is het mo-
gelijk gebleken dat het 
kerkgebouw voor een 
andere gemeente een thuis gaat worden. Wat is 
de droom voor de toekomst?  
 
”Iedere protestantse kerk bouwt een relatie op 
met 1 migrantenkerk om elkaar te ontmoeten en 
te verrijken. Er zijn immers zo’n 50 protestantse 
kerken én 50 migrantenkerken.”  

“Wat er gebeurt is 

dat de bevlogenheid 

van de zoekende 

migrantenkerken en 

de structuur van de 

grote kerken elkaar 

aan gaan vullen” 

“We prijzen samen 

de Heer in het 

Spaans, Engels, 

Papiamento, en 

Nederlands. ” 


