
 

 

 
 

Jaarverslag SOFAK 2021 
 

Inleiding 

In dit jaarverslag doen we als bestuur van SOFAK verslag van onze activiteiten in het jaar 2021. 
 
SOFAK is gericht op de groei van internationale en migrantenkerken in Nederland tot 
volwassenheid als kerk of in samenwerking met een bestaande kerk. Daarbij ondersteunen we ook 
het getuigenis van deze kerken binnen het geheel van de migrantengemeenschappen én willen we 
meer bekendheid geven aan het bestaan en de vitaliteit van deze kerken binnen christelijk 
Nederland. Dit doet SOFAK op drie manieren: 

• Financiële ondersteuning ten bate van kerkactiviteiten  

• Beschikbaar maken van nodige (organisatorische) kennis over kerkzijn in Nederland  

• Bevorderen van kennis en bekendheid tussen de christenen uit gevestigde kerken en 
migrantenkerken  

In totaal heeft SOFAK in 2021 43 aanvragen gehonoreerd, 7 afgewezen en 5 aangehouden in 
afwachting van aanvullende informatie. De kerken die we hebben ondersteund zijn heel diverse 
kerken: ze hebben Koerdische, Iraanse, Latino, Congolese, Nigeriaanse of Surinaamse roots, of een 
mix van dat alles. De projecten die SOFAK heeft ondersteund varieerden ook, van een jeugdkamp, 
tot eenzaamheidsbestrijding, tot materiële, sociale en/of geestelijke hulpverlening aan mensen 
met een laag inkomen.  
 
Daarbij is het goed om op te merken dat SOFAK nooit 100% van de begroting van activiteiten 
vergoedt. Meestal ligt onze bijdrage op ongeveer 50% van het bedrag. Er is dus altijd nog een eigen 
bijdrage vanuit de kerken en andere fondsen en sponsors nodig die deze activiteiten ook mede 
mogelijk maken.  
 
2021: het tweede coronajaar 

 
Van de 43 gehonoreerde aanvragen waren 23 vanuit het corona noodfonds, 18 grotendeels 
diaconaal-maatschappelijke aanvragen, één student werd gesteund bij een vervolgstudie, en één 
kerkplanting kreeg opstarthulp in de vorm van een klein maandelijks bedrag.  
 
Noodfonds 
Dankzij een aantal trouwe en vrijgevige partners, en een eigen bijdrage vanuit SOFAK van € 
10.000,-, kon het corona noodfonds in 2021 voor een tweede jaar de internationale kerken blijven 
steunen. Ook in 2021 speelde corona een grote rol. Lang niet alle gemeenteleden kwamen weer 
regelmatig naar de kerk. Angst voor besmetting en terugval in inkomsten speelde bij sommigen 
van hen nog steeds een rol. Toch was 2021 over de gehele lijn genomen een iets positiever jaar 
dan 2020. Kerken bleven grotendeels open, waren inmiddels aangepast en ingespeeld op het 



 

 

digitaal kerkzijn, en een deel van de kerkleden begon weer trouw te komen en te geven. Hoewel 
het corona noodfonds nog steeds een behoorlijk deel van ons werk betrof, heeft SOFAK in 2021 
minder corona-gerelateerde steun hoeven verlenen dan in 2020. De corona-gerelateerde 
aanvragen betroffen grotendeels huisvestingskosten, maar een aantal aanvragen richtte zich ook 
op digitalisering. 
 
Niet-coronagerelateerde activiteiten 
Gelukkig kwamen er weer mooie projectaanvragen bij SOFAK binnen, die lieten zien dat sommige 
kerken in staat waren om de draad weer op te pakken en sociaal-maatschappelijke activiteiten te 
gaan organiseren. In tijden van lockdown en eenzaamheid onder jongeren, geen overbodige luxe! 
 
Een greep uit deze activiteiten: 
- Vrouwenretraite rondom het thema ‘Je bent waardevol’ voor 25 vrouwen in problematische 
thuissituaties.  
- Een steuntje in de rug voor ca. 100 huishoudens door hen een volle boodschappentas aan te 
bieden, in samenwerking met welzijnsorganisaties en verschillende andere wijk- en buurtpartners 
die goed zicht hebben op de gezinnen/personen die wat extra’s kunnen gebruiken.  
- Wekelijkse warme maaltijden voor 57 kwetsbare mensen, zoals ouderen en mensen met een 
minder goede gezondheid die problemen ondervinden met het bereiden van warme maaltijden.  
- Activiteiten om de vrijwilligers vanuit de kerken die al deze activiteiten voor anderen organiseren, 
ook te bedanken en in het zonnetje te zetten. 
- (Muziek)apparatuur ten behoeve van de wekelijkse samenkomsten. 
 
Jongeren & kinderen 
- Een gezellige kerstmiddag voor kinderen en jongeren. 
- Jeugdkamp voor 30 tieners van binnen en buiten de kerk. Covid-19 heeft de laatste twee jaar een 
vreselijke impact gehad op de jeugd. Veel jongeren zijn gefrustreerd, depressief en geïsoleerd en 
worstelen met de een of andere verslaving. Bovendien hebben velen van hen hun motivatie 
verloren en vinden zij het erg moeilijk om in het ritme te komen en het beste van zichzelf te geven. 
Dit jeugdkamp was gericht op het motiveren, opbouwen, nieuwe energie geven en coachen van de 
jongeren om ze op één lijn te krijgen en ze gepassioneerd te laten werken aan hun mooie toekomst 
door het organiseren van interactieve spelletjes, sport, motiverende lezingen, coaching, films, enz. 
Na het jeugdkamp zijn ze 1x per maand blijven samenkomen omdat de jongeren daar behoefte 
aan bleken te hebben. 
- Activiteiten voor kinderen en jongeren uit minderbedeelde gezinnen, zoals huiswerkbegeleiding, 
kidz club en disco. Dit zijn vaak kinderen die het thuis minder hebben en bij de kerk de gezelligheid 
en aandacht krijgen die ze nodig hebben.  
- 2x per week ontbijt voor ca. 80 kinderen, zodat ze niet zonder ontbijt naar school gaan. 
 
In het kader van Kerst:   
- Kerstdiner voor de wijk, kerkleden, en hun families. 
- Gourmetmaaltijd met een paar mensen die helemaal alleen zijn.  
- Zo’n 30 gezinnen/ alleenstaanden ontvingen een kerstpakket.  
- Voedselpakketten voor 25 gezinnen die het moeilijk hebben, en winterkleding voor 10 gezinnen 
- Gezellige bijeenkomst aan het einde van het jaar, met een programma met workshops, optredens 
(zang en dans van jongeren), verhalen delen over dit jaar, hoe heb jij deze moeilijk tijd doorstaan; 
gezamenlijk eten & drinken: gevoel van samenhorigheid aanwakkeren en iedereen met een goed 
gevoel naar huis laten gaan.  
- kerstpakketten verschaft aan 50 huishoudens (ongedocumenteerden en asielzoekers). 



 

 

Kerstactie SOFAK 

 
Na opnieuw een pittig corona jaar besloot SOFAK om, net als het voorgaande jaar met #NietAlleen, 
een bedrag vrij te maken voor een kerstactie voor internationale en migrantenkerken. Deze kerken 
konden een bedrag aanvragen van € 7,50 per persoon voor maximaal 50 personen per kerk. Met 
dit bedrag konden zij een kerstpakket samenstellen voor mensen in een kwetsbare sociaal-
economische situatie. 
Dat was een succes: maar liefst 26 kerken hebben deelgenomen aan deze actie en samen hebben 
zij voor meer dan 1.100 kerstpakketten gezorgd. Deze pakketten werden uitgedeeld aan mensen 
van binnen en buiten de kerk en bezorgde in deze donkere decembermaand heel wat glimlachen 
op gezichten. De enthousiaste en dankbare reacties die deze kerken ontvingen, en weer met ons 
deelden, maakt ons dankbaar dat wij dit konden doen. 
 
Wij zijn blij dat we hier als SOFAK een steentje aan konden bijdragen en dankbaar voor alle 
internationale en migrantenkerken die deze actie met enthousiasme hebben opgepakt en zo 
Christus’ licht konden laten schijnen in hun omgeving. 
 
Ontwikkelingen binnen SOFAK 

 
Intern heeft SOFAK in 2021 een bestuurswisseling gehad. Petra de Nooij en Felix Asare traden af, 
en Jurjen ten Brinke en Marjolein Hekman traden toe tot het bestuur. Jurjen, in het dagelijks leven 
voorganger van Hoop voor Noord en presentator bij de EO, is voorzitter geworden, en Marjolein, 
voorganger in een PKN pioniersplek in Amsterdam en inmiddels ook parttime bij SKIN werkzaam, is 
secretaris. Madelon Grant, voorheen voorzitter, is nog steeds betrokken maar als algemeen 
bestuurslid.  
 
Huidige bestuur 
Het bestuur van SOFAK bestaat per 1-3-2022 uit: 

• Jurjen ten Brinke (voorzitter) 

• Jan-Willem van Bruggen (penningmeester) 

• Gé Drayer (vicevoorzitter) 

• Madelon Grant (lid) 

• Marjolein Hekman (secretaris) 

• Bryant Heng (lid) 

• Betty Tjipta Sari (lid) 

Niemand van de bestuursleden ontvangt een honorarium voor de werkzaamheden. Wel ontvangen 
enkele van hen vacatiegelden of onkostenvergoeding waar dat nodig/wenselijk is. 
 
Tot slot 

 
In de evangeliën lezen we het verhaal van de broden en vissen: 5 broodjes en 2 vissen die in de 
handen van Jezus, na een dank- en zegengebed, méér dan genoeg worden om een menigte 
mensen te voeden. Als SOFAK voelen we ons geregeld als de jongen die zijn brood en vis aan Jezus 
af stond. Te weinig voor een menigte mensen, maar: als God het zegent is er alsnog een grote 
opbrengst.  
Met relatief kleine bedragen kunnen we voor tientallen kerken een wereld van verschil realiseren. 
Daar zijn we dankbaar voor; het is fijn om onderdeel te zijn van de bloei van 
migrantengemeenschappen.  



 

 

Veel mensen zetten zich gepassioneerd in. Dat geldt voor de migrantengemeenschappen zelf, maar 
ook voor fondsen, donateurs en mee levenden. Dank voor het vertrouwen dat ons als SOFAK 
gegeven is!  
Met elkaar mogen we zo bouwen aan Gods Koninkrijk en elkaar tot zegen zijn. We zien in 
vertrouwen uit naar een vruchtbare verdere samenwerking in 2022! 
 
Jurjen ten Brinke, voorzitter SOFAK 
Amsterdam, maart 2022 
 
Op de hoogte blijven? 
SOFAK heeft een website (www.sofak.nl) en een Facebook en Twitter account. Daarnaast versturen 
we 3-4x per jaar een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hier op abonneren door een email te sturen 
naar info@sofak.nl.  
Uw steun, door middel van gebed of financiën, blijft van harte welkom. Alleen dankzij deze steun 
kan SOFAK haar werk onder de internationale en migrantenkerken blijven doen. 
 
Samenwerkingspartners 
SOFAK werkt met diverse organisaties samen, onder andere met: 
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