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Voor veel mensen is de zomer een periode van rust en bezinning, na alle drukte van het eerste 
halfjaar. Bij SOFAK is dat niet anders.

In deze nieuwsbrief kijken we terug op een aantal activiteiten waar SOFAK bij betrokken was. We 
hebben diverse aanvragen van internationale kerken kunnen honoreren en als bestuursleden 
verschillende activiteiten van internationale kerken bezocht. De visie van SOFAK is immers 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. Persoonlijke contacten met deze kerken inspireren ons, en in deze 
nieuwsbrief delen we die inspiratie graag met u. Hoogtepunt was de Pastoresdag die SOFAK elke 
twee jaar organiseert.

Terugblik Pastoresdag 18 mei

Met dankbaarheid kijken we terug op de Pastoresdag die SOFAK op 18 mei organiseerde. Zo'n 40 
voorgangers van internationale kerken in heel Nederland kwamen bijeen in Amersfoort, rondom 
het thema 'Gezond leiderschap is een gezonde kerk'. Wat namen de deelnemers mee als 
belangrijkste boodschap van deze dag? 'Ik moet meer de tijd nemen om in mezelf te investeren als 
voorganger. Dat is ook goed voor mijn kerk'. 'Ik ben meer na gaan denken wat ik kan betekenen 
voor mijn buren'. En: 'Ik ben echt gezegend door de workshop over postmoderne jongeren. 
Geweldig!' Lees meer op onze website www.sofak.nl.

Database migrantenkerken.nl 

Vanaf nu kan iedereen op internet terugvinden welke internationale kerken er in jouw omgeving te 
vinden zijn! Op 13 juni is de online database op www.migrantenkerken.nl gelanceerd door René de 
Reuver, scriba van de PKN, en Rhoinde Mijnals-Doth, voorzitter van SKIN. Zodat we elkaar als 
christenen makkelijk kunnen opzoeken! 

Waar een gezamenlijke maaltijd goed voor is – verslag van een bezoek in Amsterdam

Het is maandag vijf uur als ik het gebouw binnenloop. In de centrale hal staan allemaal gedekte tafels
klaar, en in de kamers die grenzen aan de centrale hal klinkt geroezemoes. In één kamer zijn 
kinderen aan het dansen. ‘Wij halen de kinderen op uit school en dan brengen we ze hier naartoe. 
Hier kunnen ze lekker dansen, daarna krijgen ze eten, en na het eten is er Bijbelclub’.
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Aan het woord is Raffic Osman, voorganger van Treasures International Ministries. Elke 
maandagavond organiseert hij samen met een groep vrijwilligers uit verschillende kerken deze Soup 
Kitchen in het gebouw De Nieuwe Stad in Amsterdam Zuid-Oost. Ik mag deze warme zomeravond 
ook mee-eten: soep, een gezonde maaltijd, en na afloop een stukje taart van een vrijwilligster – een 
huisarts die na werk hier komt meehelpen en morgen jarig is. Iedereen kan hier binnenlopen om 
gratis mee te eten, en elke week maken tientallen mensen daar gebruik van. Voor sommige ouderen 
is het een gezellig moment om anderen te ontmoeten, in plaats van alleen thuis te zitten. De 
kinderen van de dansles schuiven ook aan. Een man komt uit werk – aan zijn kleding te zien iets in de 
bouw – en een dakloze man loopt wat schuw naar binnen om om onderdak te vragen. Eén van de 
vrijwilligers gaat voor hem op zoek naar een plek in een opvang. Rond half zeven zijn de meeste 
mensen al weer weg. Een paar moeders komen uit werk, eten snel nog een hapje, en halen hun 
kinderen daarna uit de Bijbelclub om naar huis te gaan. Kinderopvang is duur, dat kan niet iedereen 
betalen, maar op deze manier helpt iedereen elkaar.

‘De diaconie van de Lutherse kerk in Amsterdam Zuid-Oost wilde graag een diaconale activiteit 
organiseren, en toen kwam Raffic ons vragen of hij de Soup Kitchen hier kon organiseren. Toen 
hebben we deze activiteit met elkaar geadopteerd, samen met een paar andere kerken die in dit 
gebouw zitten’, vertelt Eliane, diaconaal werker. ‘Het gebouw is eigendom van vier kerken, maar elk 
weekend kerken er wel 14 verschillende gemeentes hier’. Dat is te merken: tijdens de Bijbelclub voor
kinderen wordt er in een andere zaal in het Spaans gezongen en gebeden.

Eten alleen lost niet alle problemen op, maar deze avond toont wel weer 
hoe een maaltijd zoveel verschillende mensen samen kan brengen: van jong
tot oud, zwart en wit en alles er tussen in, hoger en lager opgeleid, het 
maakt allemaal niet uit; men weet zich hier welkom en thuis, bij de maaltijd,
in het kerkgebouw. Wat er precies gebeurt? Het is een mix tussen 
eenzaamheidsbestrijding, maatschappelijk spreekuur, buitenschoolse 
opvang, en armoedebestrijding. Maar dan georganiseerd door 
wijkbewoners, voor elkaar. Hoe zo iets simpels zomaar tot een bijzondere 
avond kan leiden!

SOFAK steunen?
Alleen door de betrokkenheid van donateurs blijft dit werk voor internationale kerken in Nederland 
mogelijk. U kunt ons helpen met een eenmalige gift of door donateur te worden. Wilt u meer lezen 
over het werk dat SOFAK doet? Meer informatie is terug te vinden op onze website www.sofak.nl en 
via ons account op facebook  en twitter.

We willen van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor uw betrokkenheid bij SOFAK!
Wij bidden dat zaadjes van hoop mogen opbloeien in de aanwezigheid van zo vele migranten-
christenen in Nederland, en dat we samen iets mogen laten zien van Gods veelkleurigheid, 
veelzijdigheid en grootheid. 

Namens het bestuur wens ik u een gezegende zomerperiode toe.

Hartelijke groet,
Madelon Grant

Namens 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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