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Beste vrienden
Het is vakantietijd. We mogen rusten na een drukke tijd. Re-creëren. Ook de leerlingen
van Jezus hadden een drukke tijd gehad. Ze waren op stage geweest. Jezus hoort hun
enthousiaste verslagen en zegt dan ‘Rust een weinig’. Ze gaan naar de andere kant van
het meer. Maar daar staan duizenden mensen hen op te wachten. Wat doet Jezus?
De discipelen mogen rusten, maar van Jezus wordt ons gezegd (in Lucas 9: 11): ‘Hij ontving hen vriendelijk en sprak met hen over het koninkrijk van God, en degenen die genezing nodig hadden maakte hij weer gezond’.

Ook voorgangers van migrantenkerken hebben het soms zwaar. Sommigen leven van
een uitkering. Anderen verdienen naast hun predikantschap zelf geld, bijvoorbeeld als
schoonmaker. De kerk heeft meestal niet de middelen om voorganger te betalen. Het is
zwaar en ook tegen hen zegt Jezus wellicht: ‘Rust een weinig’.
SOFAK probeert migrantenkerken te helpen. Soms met adviezen, soms met het zoeken
naar betaalbare samenkomstruimte, soms financieel. En u maakt dat mogelijk met uw
gebed en giften. Daar wil ik u graag voor bedanken!
Namens het bestuur van SOFAK wens ik u een gezegende zomertijd met rust, herschepping, nieuwe kracht om God te eren door mensen te dienen.
Ds. Hans Eschbach

Conferentie Den Haaag 30 en 31 januari,
Bij de Église Évangélique de la Haye

Juli 2016

Als SOFAK ondersteunen we soms ook eenmalige conferenties in Nederland en
onderstaand is een gedeelte van het verslag en de foto’s die wij naar aanleiding
van een conferentie in Den Haag hebben ontvangen.
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Die vriendelijkheid van Jezus – dat raakte me. Hoe reageer ik als ik na een drukke dag
toch nog weer gevraagd wordt me in te zetten voor mensen? Eerlijk gezegd denk ik wel
eens ‘Nu even niet’. Maar ik wil leren van Jezus. Vriendelijk zijn; het evangelie van het
Koninkrijk delen; helend aanwezig zijn in de levens van mensen: dat is de uitdaging voor
mij, voor ons, voor de kerk.

Het doel van deze activiteit was gemeenteopbouw en toerusting van de kerkleden. In deze twee dagen in januari hebben wij twee van de belangrijkste
geestelijke principes besproken die sleutels zijn in de geestelijke strijd: aanbidding en verbond. Het vertrouwen van de gemeenteleden is opgebouwd in de
Heer en zichzelf. Want in het verbond zijn wij bondgenoot met God en wanneer
wij God aanbidden, handelt Hij volgens zijn belofte.
De eerste dag van de conferentie waren er 105 mensen en de tweede dag 90
mensen. Het hoogtepunt was aan het einde van de preek van Dr. Kibutu op zondag. Hij sprak toen een gebed van kracht uit voor de gemeente uit en vroeg iedereen in de zaal om zelf te herhalen wat hij uitsprak. Mensen hebben getuigd dat
ze op dat moment de kracht van God voelden neerdalen in de zaal. En de werking van de Heilige Geest was merkbaar en raakte mensen aan. Het was een
prachtig moment om mee te maken.

”Het vertrouwen
van de
gemeenteleden
is opgebouwd in
de Heer en
zichzelf. ”

Gisteren kreeg ik een telefoon van een zuster die gaat morgen in de zondagdienst getuigen van de bevrijdende kracht op de conferentie. Een ander highligt was dat Dr. Kibutu na de dienst meer dan twee uur voor mensen heeft gebeden.

Beauty Day bij migrantenkerk Dios Esta Obrando
Op 27 februari jl. werd een ware Beauty Day georganiseerd in kerkgemeente Dios Esta Obrando in Rotterdam.
Zoals vele migrantenkerken, loopt ook Dios Esta
Obrando tegen financiële barrières aan die het werk
soms moeilijk kunnen maken. Dit bracht de voorganger Sandra Susaña Hooi op het creatieve idee om
deze activiteit te organiseren als een manier om
fondsen te werven voor een damescongres die de
kerkgemeente in maart organiseerde.
Een groot aantal van de vrouwelijke kerkleden hebben veel talent en ervaring in de kapperswereld. Dit
was een manier om deze dames te motiveren en
meer te betrekken bij de kerkgemeente.
Naast het inzamelen van geld werd de focus ook
gelegd op het evangeliseren van de bezoekers.
Op zo’n dag kun je op een ontspannen manier met
mensen praten, ze een luisterend oor bieden.
Net als Jezus zijn wij geroepen om te werken met
mensen en voor de mensen. Je moet er voor ze zijn.
Dios Esta Obrando gelooft dat er genoeg bronnen
om ons heen zijn die gebruikt kunnen worden. Het is
God die de creatieve ideeën geeft om deze bronnen
te ontdekken en te gebruiken om Zijn koninkrijk te
helpen uitbreiden op aarde.
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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.

