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Nieuwsbrief  Stichting Evangelisatie Sjofar
 

Oordeelsdag 
 
Wellicht hebben de meeste van u de berichten gehoord of gelezen van de aankondiging van de oordeelsdag voor 21 mei. De Bijbel 
noemt de mensen die beweren deze dag te kunnen berekenen valse profeten. 
Het positieve van deze “oordeelsaankondiging” was dat de afgelopen periode veel mensen naar ons toe zijn gekomen die radeloos zijn 
en ons om raad vroegen!!! 
Wat een geweldige mooie gelegenheid om te evangeliseren. 
We hebben veel  (jonge) mensen uit mogen leggen dat er inderdaad een oordeelsdag komt maar dat het er niet om gaat wanneer de 
oordeelsdag komt (dat weet God alleen) maar dat je bereid moet zijn om God nu, vandaag, te ontmoeten. 
Wat mooi dan om deze mensen te mogen vertellen dat ze nu (in het heden der genade) tot Jezus mogen vluchten met hun zonde en 
ellende opdat ze door het offer van Jezus behoudenis zouden ontvangen. Vele (honderden) Bijbels hebben we meegegeven en veel 
indringende gesprekken zijn gevoerd. 
Wat hebben wij, als straatteam van Sjofar, het als een voorrecht mogen ervaren om, juist als de media zulke berichten verspreiden, op 
straat onder de mensen mogen zijn om te vertellen wat het Woord ons leert. 
Vanaf februari merken we een meer dan normale belangstelling voor de Bijbel en zaken rondom het christelijke geloof. Dit komt door 
de onrusten in Egypte, Libië, Syrië etc. en door de vele rampen die hebben plaatsgevonden.  
Veel, vooral jonge mensen, merken op dat dit niet meer normaal is en beginnen te vragen naar de betekenis van dit alles. 

 
Laten we ons niet aan voorspellingen wagen dit mag en kan niet!  
Toch leert de Bijbel ons in Amos 3 vers 7 “Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn 
knechten, de profeten, geopenbaard hebbe.”  en  “Om zijn volk tevoren te doen waarschuwen”  zoals de kanttekeningen deze tekst 
verklaren. 
We moeten dan ook biddend de Heere vragen wat Hij ons met al deze ontwikkelingen wil zeggen. 
Juist nu hebben we de gelegenheid om de "God is liefde dus het komt met iedereen wel goed" theorie te ontkrachten. 
We roepen u/jou dan ook op om elke gelegenheid die de Heere u geeft aan te grijpen, om de Boodschap te verspreiden en vragen te 
beantwoorden. We hebben in Nederland nog de vrijheid. 
Al is het niet altijd even makkelijk. We ontvangen de laatste tijd ook regelmatig zeer agressieve opmerkingen en verbale bedreigingen. 
We hopen en bidden dat de Heere ons hierdoor niet laat ontmoedigen en dat ook wij, hier in het ‘veilige Westen” bereid zijn om om 
Christus wil smaadheid te dragen. 
We vragen uw gebed. 
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“Ik moet nu ook naar buiten treden” 
 

Sonja van Bodegraven en Ricardo van den Hardenberg doen sinds kort mee met evangelisatieacties van Sjofar. 

Openhartig vertellen ze hun ervaringen. “Veel mensen vinden het bijzonder dat je er staat.” 

 

Tijdens een ongeval met wintersport heeft Ricardo een kapotte kruisband van zijn knie opgelopen. Hij loopt nu met 

krukken. Toch denkt hij er over om binnenkort voor de tweede keer mee te gaan met Sjofar: “Dan ga ik wel achter het 

kraampje met Bijbels zitten.” Sonja is al regelmatig meegeweest. In het najaar stond ze voor het eerst met Sjofar in 

Wageningen.  

 

Wat dreef je? 

Sonja: “Het is belangrijk om mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. God heef mij gered, en dat gun ik anderen 

ook. Niet dat ik mensen kan bekeren. Het kan via het gebed. In de Bijbel staat de oproep: Gaat heen in de gehele wereld, 

predikt het Evangelie aan alle kreaturen. Ik had zoiets van: Ik moet nu ook naar buiten treden.  Niet dat het altijd 

gemakkelijk is om over het geloof te praten. Het scheelt dat ik een sociale opleiding heb gedaan. Daardoor weet ik hoe ik op 

mensen moet reageren.” 

Ricardo: “Twee jaar geleden ben ik tot geloof gekomen. Op een morgen werd ik wakker en zag ik beelden met soldaten 

voor me. Ik heb de Heere gevraagd naar Zijn bedoeling hiermee. Het heeft me altijd getrokken om het leger in te gaan. Ik 

heb gebeden: Heere, als ik niet door de keuringen van de Marine heen kom, is het niet Uw bedoeling. Door de keuring ben 

ik heen gekomen. Bij de Marine wil ik ook mensen bekend maken met het Evangelie. Om vrijmoediger te worden, ben ik 

met Sjofar mee gegaan om te evangeliseren.” 

Hoe heb je het evangeliseren ervaren? 

Ricardo: “Toen ik de eerste keer op de Markt stond, dacht ik: Hoezo moet ik een gesprek met mensen aangaan? Ik doe zelf 

ook nog een heleboel dingen fout. Vervolgens sprak ik een paar keer mensen die zeiden dat ze zelf ook gelovig waren. Hun 

bemoedigingen hebben mij enorm geholpen. Aan het eind van de dag had ik een gesprek met jongelui. Het waren jongens 

die ik God niet aan kon bieden. Ze pakten mij steeds op wat ik zei. Toen kwam een andere medewerker van Sjofar er bij, en 

zei: Als jullie Jezus af blijven wijzen, zal God jullie op een gegeven moment ook moeten afwijzen.” 

Sonja: “In de meivakantie ben ik met Sjofar mee geweest naar een actie van de IRS in Den Bosch. Het zonnetje scheen; er 

was veel winkelend publiek. Vervelende gesprekken heb ik niet gehad. Een jongen was blij met de Bijbel die we hem 

gaven. Veel mensen vinden het bijzonder dat je er staat.” 

Wat vond je moeilijk? 

Sonja: “Als ik sta te folderen, vragen mensen waar de folders over gaan. Dan zeg ik: Over Jezus en wat Hij heeft gedaan. 

Hij heeft jouw geluk op het oog. Dan zeggen ze regelmatig: Ik ben al gelukkig. Meestal betekent dit het einde van het 

gesprek. Dan denk ik: wat heb ik fout gedaan? Veel mensen staan niet open voor het Evangelie. Maar ik hoop wel dat de 

gesprekken hen tot nadenken zetten. Het zaad is gestrooid. Onlangs kwam een vrouw naar me terug. Ze vond de boodschap 

zo bijzonder en wilde er meer over weten.” 

Wat vond je het mooiste wat je hebt meegemaakt tijdens de evangelisatieactie? 

Ricardo: “Als we met het groepje dat met de acties meedoet, in de bus zitten om te bidden, gesprekken te voeren en de 

Bijbel te lezen. Ik ervaar dit als een soort oplaadpunt.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Stichting Evangelisatie Sjofar 

Barneveldseweg 3 – 6741 LH – Lunteren – Tel.0318-616834 – E-mail info@evangelisatiesjofar.nl 
SNS bankrekeningnr. 91.72.77.309 (St. Evangelie Sjofar beschikt over een ANBI-verklaring! Zie website Belastingdienst ) 

 

 

Muziekpresentaties 
“Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw Woord.” 
 
Stichting Evangelisatie Sjofar geeft, zoals u wellicht weet, al jarenlang voorlichting over gevaren van bepaalde soorten 
muziek. Deze voorlichting wordt meestal gegeven aan jongeren vanaf 15 jaar.  
Wij concluderen dat de keuze voor (verkeerde) muziek bij de jongeren tegenwoordig op veel jongere leeftijd plaatsvindt. 
De satan verslaat zo al in een vroeg stadium zijn duizenden. 
Wij zien het als onze taak, om naast ouders, kerk en school, in een vroeg stadium de leugens en verleidingen van de satan 
te ontmaskeren. 
Daarom willen wij presentaties gaan geven voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en voor de -12 
jeugdverenigingen. 
We zijn bezig om verantwoord lesmateriaal en een goede presentatie hier voor te ontwerpen. 
We zoeken nog mensen die hierover met ons willen nadenken en eventueel voor de uitvoering hiervan ingeschakeld 
kunnen worden. 
We houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANBI-goedkeuring Wist u dat Stichting Evangelisatie Sjofar al sinds augustus 2008 beschikt over een ANBI goedkeuring? 
ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit maakt het aantrekkelijk om giften te doneren. Deze giften zijn 
namelijk aftrekbaar van de belasting. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en www.belastingdienst.nl/giften. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ezechiël 33:6  
Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat het 
volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel in zijn 
ongerechtigheid weggenomen,  maar zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen.   
 

 
 

  
 

 
Op onze website wordt regelmatig nieuw materiaal geplaatst. Zie http://www.evangelisatiesjofar.nl en kijk 

bij Evangelisatiemateriaal. Het materiaal is (mits ongewijzigd) ook vrij te gebruiken. 
 

  

http://www.anbi.nl/
http://www.belastingdienst.nl/giften
http://www.evangelisatiesjofar.nl/
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Evangelisatieacties 2011 
 

Oproep – Help ons mee 

De onderstaande data geven de evangelisatieacties van de komende tijd weer. 
We vragen uw en jouw gebed voor deze acties. We mogen op deze manier vele mensen bereiken met het evangelie. We 
mogen met mensen praten over het geloof in Jezus Christus. Mensen die vaak een vertekend of helemaal geen beeld 
hebben van het christelijk geloof. Veel Bijbels en folder materiaal mogen worden verspreid. 
We zien nog vele mogelijkheden om het evangelie verder te verspreiden. Dankbaar zijn we dat de laatste tijd regelmatig 
nieuwe mensen meehelpen. Misschien ook iets voor u/jou? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Acties op doorgehaalde data komen te vervallen 
** De acties in Den Bosch zijn van de Stichting In de Rechte Straat en worden gefaciliteerd door Sjofar 

 
 

2011 Januari Februari Maart 

Apeldoorn - Raadhuisplein 29 26 26 

Arnhem – Eusebiuskerk 15 19 19 

Amsterdam-Bijlmer 19 16 16 

Den Bosch – Markt (IRS**) 27 24 24 

Wageningen 8 12 12 

2011 April Mei Juni 

Apeldoorn – Raadhuisplein 23 21 2 

Arnhem – Eusebiuskerk 16 28 18 

Amsterdam-Bijlmer 20 18 15 

Den Bosch – Markt (IRS**) 28 26 23 

Wageningen 9 14 11 

2011 Juli Augustus September 

Apeldoorn – Raadhuisplein 30 27 24 

Arnhem – Eusebiuskerk 16 20* 17* 

Amsterdam-Bijlmer 20 17 21 

Den Bosch – Markt (IRS**) 12 9 13 

Wageningen 9 13 10 

2011 Oktober November December 

Apeldoorn – Raadhuisplein 22 19 17 

Arnhem – Eusebiuskerk 15 26 24 

Amsterdam-Bijlmer 19 16 21 

Den Bosch – Markt (IRS**) - - - 

Wageningen 8 12 10 

Stichting Evangelisatie Sjofar 
 
Doelstellingen 
 

 Het brengen van het evangelie 
van Jezus Christus d.m.v. 
evangelisatieacties op markten, 
in winkelcentra, bij evenementen 
en tijdens presentaties op 
voorlichtingsavonden. 

 

 Het verspreiden van de Bijbel. 
 

 Het ondersteunen en helpen 
opzetten van evangelisatieacties 
bij kerken en gemeenten. 

 

 Het toerusten van kerken en 
gemeenten. 

 

 Het geven van voorlichting over 
de gevaren van populaire 
muziek. 

 
Bestuur 
 
J.D. Liefting (voorzitter) 
J.H. Harskamp (secr. / penningmeester) 
H. van den Brink 
K. Lievense 

R. van Steenbergen 


