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Beste vrienden,       Leidschendam, 22 december 2020 
 
Het einde van het jaar nadert, en dat is een goed moment om terug te kijken op het jaar 2020. Dat 
doen we met gemengde gevoelens, vanuit een strikte lockdown die onze kerstvieringen zeer zal 
beperken. Toch is er ook reden voor dankbaarheid. Vanuit SOFAK (in samenwerking met de 
coalitiepartners van Samen Kerk = Samen Sterk) zijn we u dit jaar bijzonder erkentelijk voor alle steun 
die we hebben gekregen voor het corona noodfonds voor internationale kerken. 

Deze steun konden we goed gebruiken. Er kwamen dit jaar maar liefst 110 aanvragen bij ons binnen 
van internationale en migrantenkerken die financieel omhoog zaten. We hebben een record aantal 
van één en vijftig kerken kunnen ondersteunen met toekenningen van gemiddeld tussen de € 350,- 
en € 5.000,- per aanvraag (afhankelijk van hoe groot of klein de kerk is en hoe groot de financiële 
verplichtingen zijn). De kerken laten ons weten zeer onder de indruk te zijn van de solidariteit die zij 
ervaren van hun broeders en zusters die het noodfonds mede mogelijk hebben gemaakt.  

In deze nieuwsbrief geven we een korte update van het werk van SOFAK. Zo is onverwachts één van 
onze bestuursleden, pastor Franklin Susaña Gomez, ons ontvallen. Er ontstaan het komende jaar ook 
enkele vacatures in ons bestuur. En de kerken proberen zich zo goed mogelijk gaande te houden en 
mogelijkheden te zoeken om er ondanks de lockdown toch voor mensen te zijn. 

Nogmaals onze hartelijke dank voor uw betrokkenheid bij ons werk. Het bestuur van SOFAK wenst u 
allen een heel gezegende kerst en een voorspoedig en gezond 2021 toe! 

In Christus verbonden,  
Madelon Grant 
Voorzitter SOFAK 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dank aan alle donateurs 

Internationale en migrantenkerken uit heel Nederland 
hebben in een gezamenlijke videoboodschap alle 
donateurs van het corona noodfonds van Samen Kerk = 
Samen Sterk (www.steunkerken.nu) bedankt voor hun 
steun! Deze is te vinden op het Youtube kanaal van SKIN: 
https://www.youtube.com/watch?v=dyrVWqB35Vg 
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Situatie nu 

Een deel van de internationale en migrantenkerken blijft worstelen. Velen zijn in juli weer open 
gegaan, maar de tweede golf en de lockdown deze kerst doet hen geen goed. Veel kerkleden blijven 
thuis en/of zien inkomsten verdampen als gevolg van werkloosheid. Kerken proberen hen te 
ondersteunen met pastorale gesprekken, gebedsbijeenkomsten op zoom, en maaltijden- en 
boodschappenservices. SOFAK ondersteunt ook dit soort projecten, want vanwege de gedaalde 
inkomsten van de kerken kunnen ze ook minder hulp bieden aan hun mensen.  

 

Eén van de projecten die SOFAK heeft kunnen steunen is de campagne van de Pentecostal Council of 
Churches in Amsterdam, om mensen in de Bijlmer te waarschuwen zich aan de regels te houden. 
Met auto’s en vlaggen reden voorgangers en gemeenteleden van dit samenwerkingsverband van 
veertig internationale kerken door de wijk. In verschillende talen riepen ze mensen met 
versterkingsapparatuur op om het virus echt serieus te nemen. De Bijlmer was één van de wijken 
met de grootste besmettingspercentages, inmiddels is dit gedaald. 

 

Pastor Moses Alagbe, voorzitter van de PCC Amsterdam wordt geïnterviewd door AT5 over hun 
campagne. 

 

Hoe verder? 

Het geld in het noodfonds is nu op. We hopen dat coronacrisis in 2021 over zal gaan, en richten onze 
hoop en vertrouwen op God. Maar intussen zitten we wel in een strikte lockdown, en zijn veel kerken 
zoveel mogelijk online. De maatschappelijke nood, ook in de christelijke migrantengemeenschappen, 
zal voorlopig niet voorbij zijn. Met de kerst zijn binnen vier dagen meer dan 660 voedsel- en 
kerstpakketten verstrekt door zo’n zestien migrantenkerken in de grote steden, die hiermee 
deelnemen aan de campagne van #NietAlleen (via SKIN). Dit geeft een duidelijke indicatie van de 
nood die er heerst.  
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Daarom heeft SOFAK een beleidslijn uitgezet die in elk geval tot de zomer 2021 geldt voor nieuwe 
aanvragen. Centraal staat de vraag, hoe we kerken kunnen helpen en stimuleren om te zoeken naar 
creatieve manieren om toch in contact te blijven met de mensen in de kerk en daarbuiten. Hier kunt 
u meer lezen over hoe we te werk gaan. https://sofak.nl/noodfonds-vanaff-15-oktober-2020/  

Voor 2021 zullen we daarom nog steeds uw financiële steun heel goed kunnen gebruiken! Mocht u 
een bijdrage willen leveren, dan is die welkom via bankrekeningnummer NL24INGB0001026333 t.n.v. 
SOFAK. Ook SOFAK stelt opnieuw, net als in 2020, een bedrag van €10.000,- beschikbaar voor het 
corona noodfonds 2021.  

 

 

Overlijden bestuurslid Franklin Susaña Gomez  

Met verdriet ontving SOFAK op 17 november het 
nieuws dat ons bestuurslid pastor Franklin 
Susaña Gomez is overleden.  

Pastor Franklin heeft zich jarenlang met 
gedrevenheid en liefde ingezet voor het werk 
van SOFAK en de internationale kerken in 
Nederland. Met dankbaarheid en goede 
herinneringen kijken wij hier op terug. Hij was 
een man van groot geloof en ook van praktische 
nuchterheid en humor. Zijn onverwachte 
overlijden komt als een schok en is moeilijk te 
bevatten, wij zullen hem missen.  

We bidden voor zijn vrouw en al zijn 
familieleden en nabestaanden, en voor zijn 
kerkgemeenschap Dios esta Obrando. Moge zijn 
nagedachtenis tot zegen zijn. 

 

 

Zoektocht bestuursleden 

Als SOFAK zijn wij op zoek naar versterking van ons bestuur. In 2021 zoeken we een secretaris en een 
voorzitter. Heeft u affiniteit met de internationale kerken? Een bestuursfunctie bij SOFAK is een 
unieke kans om hen te kunnen ondersteunen bij hun inzet voor de samenleving! We willen 
kandidaten vragen ons uiterlijk 1 maart te informeren over hun interesse en beschikbaarheid. 

Meer informatie: https://sofak.nl/vacature-bestuursleden-sofak/ 
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Nationale Week van Gebed tegen de verspreiding en de impact van corona, 1 tot 7 november 

SOFAK was betrokken bij de Nationale Week van Gebed tegen de verspreiding en de impact van 
corona. O.a. SOFAK bestuursleden Gé Drayer en Betty Tjipta Sari gingen een keer voor in gebed. 
Maar ook andere voorgangers deden mee, in het Nederlands, Engels, Frans, Karen, Chinees, Spaans, 
Indonesisch, Tigrinya en Amhaars. Alle gebedsfilmpjes zijn terug te kijken via het Youtube kanaal van 
SKIN-Rotterdam. De compilatie geeft een prachtig beeld van de eenheid in verscheidenheid onder de 
christenen in Nederland. 

                  

 

Publicatie Rotterdams onderzoek Tel Je Zegeningen 2.0 

Hoe zetten religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zich in voor de Rotterdamse 
samenleving? Wat betekent dit voor Rotterdam en de Rotterdammers? Onderzoeksbureau Verwey 
Jonker heeft dit onderzocht in opdracht van de gemeente Rotterdam en in samenwerking met 
partners uit het veld, waaronder SKIN-Rotterdam. Op 10 december is het onderzoek online 
gepubliceerd met een mooie talkshow. Hier bleek, dat religieuze en levensbeschouwelijke 
organisaties, waaronder de migrantenkerken, met hun maatschappelijke inzet de overheid per jaar 
zo’n 195 tot 22 miljoen euro per jaar besparen. 

Benieuwd naar dit onderzoek? Het rapport is te downloaden via de website van het Verwey Jonker 
Instituut, www.verwey-jonker.nl.   

 

Tot slot 

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.  

Het geeft voldoening om de zegeningen van de internationale kerken te mogen ondersteunen. We 
bidden dat zij ook in 2020 verder wortel mogen schieten en vrucht mogen dragen in Nederland. Dat 

kan alleen dankzij de betrokkenheid van christenen en kerken. Onze dank daarvoor! 
 

Het bestuur van SOFAK wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig en 
gezond 2021! 
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