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Beste vrienden,       Leidschendam, 17 juli 2021 
 
Zo halverwege het jaar is een mooi moment om even de balans op te maken. In deze nieuwsbrief 
geven we u daarom een update van recente ontwikkelingen bij SOFAK. Achter de schermen lopen 
onze werkzaamheden namelijk gestaag door. Lees meer over ons jaarverslag 2020, en over recente 
wisselingen in ons bestuur! 
 
We zijn verheugd dat de versoepelingen ook de kerken meer vrijheid bieden, en zien tegelijkertijd 
dat de economische vooruitgang in Nederland lang niet alle lagen van de bevolking nog ten goede 
komt. Het stof moet nog verder dalen voordat de impact van de coronacrisis op het kerkelijk leven 
van de internationale en migrantenkerken echt zichtbaar wordt. 
 
We bidden en danken voor alle betrokkenheid bij ons werk! 
 
In Christus verbonden, 
 
Madelon Grant 
Namens het bestuur van SOFAK 
 
 
 

Het jaar 2021 tot nu toe 

In totaal hebben we tot nu toe 17 aanvragen van kerken kunnen honoreren. Bij sommige kerken zien 
we dat het al wat beter gaat en mensen terugkomen naar de kerk. Af en toe zien we ook dat de 
achterstand nu te groot wordt om nog vol te houden, en dan is het mooi om als noodfonds te 
kunnen helpen. Het economisch herstel van de samenleving heeft tijd nodig en bereikt zeker nog niet 
alle inwoners van Nederland.  

Het beleid van SOFAK is in 2021 niet veranderd. We beheren het corona noodfonds, en bieden 
daarnaast de reguliere ondersteuning zoals activiteiten van internationale en migranten die gericht 
zijn op de samenleving, en opstarthulp voor beginnende kerken.  

Bij het corona noodfonds zijn kerken die nog niet eerder een aanvraag hebben ingediend, van harte 
welkom. Ook kerken die al eerder een beroep hebben gedaan op het noodfonds, zijn van harte 
welkom om een aanvraag in te dienen. Alleen als het budget van het noodfonds krap wordt en we 
keuzes moeten maken, zullen kerken die nog niet eerder geld hebben gekregen, voorrang krijgen. 
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Even voorstellen: nieuwe bestuursleden Jurjen en Marjolein 

Nieuws! Per 15 juni zijn Jurjen ten Brinke en Marjolein Hekman het bestuur van SOFAK komen 
versterken als voorzitter en secretaris. 

Jurjen ten Brinke, voorganger bij de multiculturele kerkgemeenschap ‘Hoop van Noord’ in 
Amsterdam en tevens werkzaam bij de Evangelische Omroep: “Als voorganger van een multiculturele 
kerk zie ik hoe waardevol het ‘leren van andere culturen’ is; juist ook op geloofsgebied. En als EO 
willen we de migrantenkerken graag meer representeren dan we nu doen. In deze functie van SOFAK 
komt dit voor mij bij elkaar: we ondersteunen migrantenkerken die dat nodig hebben financieel en 
komen tegelijkertijd met hen in contact om hen ook binnen de EO een stem te geven.” 

Daarnaast komt ook Marjolein Hekman het bestuur van SOFAK versterken als secretaris. Marjolein is 
combineert de functie van voorganger bij ‘De Binnenwaai’ in Amsterdam met werkzaamheden als 
medewerker toerusting bij SKIN (Samen Kerk in Nederland). Marjolein: “Ik ben onder de indruk van 
de hoeveelheid internationale en migrantenkerken hier in Nederland en ook hoe velen van hen 
diaconaal en pastoraal aanwezig zijn in hun directe omgeving. Ondanks beperkte financiële middelen 
en soms lastige situaties lukt het hen om kerk te zijn en om handen en voeten te geven aan hun 
geloof. Ik vind het waardevol dat SOFAK hier een financiële bijdrage kan leveren en als secretaris help 
ik hier graag aan mee.” 

Madelon Grant, voorheen voorzitter van SOFAK, treedt terug uit de functie van voorzitter van het 
bestuur. Zij blijft wel betrokken als algemeen bestuurslid. “SOFAK heeft tijdens de coronacrisis 
gemerkt hoe waardevol het is om als fonds een scharnierpunt te zijn voor solidariteit tussen kerken 
en christenen. Dankzij onze donateurs, die de internationale en migrantenkerken een warm hart 
toedragen, hebben we veel kerken deze moeilijke tijd door kunnen helpen. De komst van Jurjen en 
Marjolein is een prachtige versterking van onze organisatie. Namens het bestuur heten we beiden 
van harte welkom.” 

 

 

 

Dit voorjaar hebben Petra de Nooij en Felix Asare afscheid genomen van het bestuur van SOFAK. Het 
bestuur bedankt beiden hartelijk voor hun jarenlange inzet voor onze organisatie!  

Petra de Nooij kijkt in een blog op de website van SOFAK terug op elf jaar bestuurslidmaatschap: 
https://sofak.nl/elf-jaar-sofak/ (heeft u al gezien dat onze website een nieuw jasje heeft gekregen?). 
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Vreugde en gemeenschapszin in Zoetermeer 

Eén van de kerken met wie SOFAK in contact staat, RCCG (Redeemed Christian Church of God), 
Throne of David parish Zoetermeer, vierde op zondag 27 juni haar 15-jarig bestaan. De voorgaande 
zaterdag 26 juni deelde deze kerk haar vreugde met een bezoek aan twee voedselbanken in 
Zoetermeer. Met de steun van SOFAK kon de kerk honderden huishoudelijke en sanitaire artikelen 
schenken aan de ongeveer 700 gezinnen die wekelijks de voedselbank bezoeken. Samuel Ekpo, 
voorganger: “This was an opportunity for us to demonstrate the love of Christ by giving back to the 
community. Apparently on our visit, about 200 families were present that Saturday to receive food 
items. This is a call to action for us as a church to continue in this initiative. We thank SOFAK for the 
diaconal aid support on these projects.” 

 

 



Stichting Ondersteuningsfonds Allochtone kerken; e-mail: info@sofak.nl; www.sofak.nl;  
IBAN: NL24INGB0001026333.  

Terugblik 2020 

Het jaarverslag 2020 van SOFAK staat online! In totaal hebben in 2021 61 kerken één of meerdere 
bijdragen ontvangen vanuit het corona noodfonds. Daarnaast hebben we acht kerken ondersteund 
vanuit de reguliere ondersteuning die SOFAK biedt (niet-corona gerelateerd). Op www.sofak.nl vindt 
u het verslag van een bijzonder jaar (onder het kopje Over Ons - Nieuwsbrieven en downloads). 

Graag willen we alle mensen die bij SOFAK betrokken zijn hartelijk danken: onze coalitiepartners in 
Samen Kerk = Samen Sterk (SKIN, SKIN-Rotterdam, Hub Den Haag, PCC, PIKU) voor de solidariteit in 
zo'n lastig jaar, de internationale en migrantenkerken voor hun gepassioneerde inzet voor onze 
gezamenlijke toekomst als christenen en kerken in Nederland; en – last but not least - de mensen, 
kerken en fondsen die ons middelen en mogelijkheden toevertrouwen, zodat SOFAK de inzet vanuit 
de internationale kerken kan ondersteunen. Met elkaar mogen we zo bouwen aan Gods Koninkrijk 
en elkaar tot zegen zijn.  

De internationale kerken deelden eerder in 2020 
deze gezamenlijke videoboodschap, om donateurs 
van het corona noodfonds van Samen Kerk = 
Samen Sterk (www.steunkerken.nu) te bedanken 
voor hun steun. Deze video is te vinden op het 
Youtube kanaal van SKIN: 
https://www.youtube.com/watch?v=dyrVWqB35Vg 

        

 

 

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 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 een prettige zomertijd toe! 
 
Mede namens het bestuur van SOFAK, bestaande uit: Jurjen ten Brinke, Jan-Willem van Bruggen, Gé 
Drayer, Madelon Grant, Marjolein Hekman, Bryant Heng, en Betty Tjipta Sari. 


