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Is ons lot bepaald? 
 

‘Je lot is bepaald en alles staat vast. Als geloven 

iets voor mij is dan komt het wel en anders niet.’ 

We horen het regelmatig in gesprekken met niet-

christenen. 

Een uitspraak die je misschien eerder zou verwach-

ten van kerkmensen met een verkeerde visie op de 

uitverkiezingsleer dan van seculiere Nederlanders. 

Deze heidense fatalistische visie op het leven (met 

of zonder God) is bij veel mensen sterk aanwezig. 

Een gevolg kan zijn dat God de schuld krijgt als 

een mens zich niet bekeert. ‘Want ik kan het im-

mers zelf niet. Het was mijn lot.’ 

 

De Bijbel spreekt heel helder over ons lot: 

Romeinen 3: 23 ‘Want zij hebben allen gezondigd, 

en derven de heerlijkheid Gods;’ 

Deze tekst gaat over alle mensen. 

Een léven zonder de heerlijkheid van God is een 

stérven zonder de heerlijkheid van God. 

Maar het grote wonder van het Evangelie is dat we 

niet met een fatalistische houding onder ons lot 

hoeven gebukt te gaan. God roept de mensen op 

tot geloof en bekering. 

Johannes 3 : 15: ‘Opdat een iegelijk, die in Hem ge-

looft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’ 
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Wat de toekomst 

brengen moge. 
 

Laat mij niet mijn 

lot beslissen: 

zoo ik mocht, ik 

durfde niet.  

Ach, hoe zou ik mij 

vergissen, 

Als Gij mij de keuze 

liet! 

Wil mij als een kind 

behand'len, 

dat alleen den weg 

niet vindt: 

neem mijn hand in 

Uwe handen 

en geleid mij als 

een kind. 
 

Jacqueline E. van der Waals  

   Nieuwsbrief 

Stichting Evangelisatie Sjofar 

Velen van onze nieuwsbrieflezers hebben aan deze 

oproep gehoor gegeven en zijn door genade van 

hun lot bevrijd en zijn een kind van God geworden. 

Beste broeders en zusters, we kunnen God hier 

nooit genoeg voor danken. 

De Bijbel is heel duidelijk over hen die aan deze 

oproep wél of géén gehoor geven: 

Johannes 3: 36: ‘Die in den Zoon gelooft, die heeft  
 

het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam 

is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods 

blijft op hem.’ 

Laten wij, die het lot van een mens zonder God 

kennen, onze dankbaarheid aan God uiten door ook 

in het nieuwe jaar met de hulp en de leiding van de 

Heilige Geest, vol enthousiasme, de boodschap van 

het kruis te verkondigen. 

Laten we de vele mensen die God op ons pad 

brengt, vertellen dat er een Verlosser is. De Zoon 

van de levende God, Jezus Christus! 

 

Jan-Dirk Liefting 

“Die in den Zoon gelooft,  

die heeft het eeuwige leven.” 
Johannes 3: 36 

Wat de toekomst 

brengen zal? 



bijdrage als bestuurslid.  We 

wensen Marc, samen met zijn 

gezin, Gods zegen en veel 

sterkte toe. 

Gelukkig blijft Marc nog wel 

actief als medewerker en 

hopen we hem nog regelma-

tig te ontmoeten bij de evan-

gelisatieacties. 

Als bestuur hebben we onze 

planner, Cor van Brummelen, 

gevraagd om deel te nemen 

in het bestuur.  

Cor heeft hierover een posi-

tief besluit genomen en we 

zijn dankbaar dat hij nu ook 

in ons bestuur wil plaatsne-

men. 

Per 1 januari moeten we als 

bestuur afscheid nemen van 

Marc de Gooijer. 

Marc heeft vanwege persoon-

lijke omstandigheden aange-

geven te moeten stoppen met 

bestuurs-

werk. 

Wij respecte-

ren dit be-

sluit en     

willen, na de 

Heere, Marc 

in deze 

nieuwsbrief 

hartelijk be-

danken voor 

zijn inzet en 

Bestuurswisseling 
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“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.” 

 

Ezechiël 33:6 

Afgelopen jaar hebben we als 

stichting weer op vele plaat-

sen het evangelie mogen 

brengen. We hebben het 

werk in de huidige steden 

mogen voortzetten.  

Dit jaar zijn we begonnen om 

tijdens muziekfeesten bezoe-

kers met het evangelie te 

benaderen. 

Daarnaast hebben we nieuwe 

steden bezocht en verwach-

ten we in 2017 het werk hier 

verder uit te breiden. 

In al deze plaatsen hebben 

we een mooie locatie voor 

onze evangelisatiebus of 

kraam gekregen en hebben 

we inmiddels aan veel men-

sen het evangelie mogen 

vertellen. 

Afgelopen jaar 

Gebed 
Wilt u, met ons, 

de Heere danken 

voor de 

zegeningen en 

bescherming die 

Hij geeft en 

bidden om 

mogelijkheden 

om het evangelie 

te verspreiden en 

bidden om  

bescherming van 

onze 

medewerkers? 

Bezoek onze website: 

www.evangelisatiesjofar.nl 

Nieuwe  

locaties 

Lunteren In samenwerking met hen 

hopen we deze zomer een 

vijftal woensdagen op de 

braderie te gaan staan en 

weer aanwezig te zijn op de 

Oud Lunterse Dag. 

In Lunteren hebben we 

contact met de Hervormde 

gemeente PKN en met de 

HHG. 

In 2016 hebben 

we op een aantal 

nieuwe locaties 

gepionierd. 

In Den Haag,  

Lunteren en  

Maastricht. We hebben hier goede 

ontmoetingen gehad en we hebben 

besloten om in 2017 in Den Haag 

te gaan staan op donderdag 16 

maart (2e kamer verkiezingen) en 

21 september (Prinsjesdag). 

In Maastricht hopen we in 2017 in 

de zomer op vrijdag 14 juli een dag 

aanwezig te zijn. 



materiaal. 

Zelf een evangelisatieactie organiseren?: 

Vul het contactformulier in op onze  

website:   

http://evangelisatiesjofar.nl/leef-mee  

of mail naar:   

info@evangelisatiesjofar.nl 

Wilt u in uw eigen gemeente een evan-

gelisatieactie organiseren en heeft u hier 

hulp of ondersteuning bij nodig? 

Waar mogelijk komen we u helpen met 

toerusting, onze evangelisatiewagens of 

met medewerkers die veel ervaring heb-

ben met diverse vormen van evangelisa-

tie. Wij werken met evangelisten die 

naast het evangelisatiewerk allemaal in 

hun eigen inkomsten voorzien en dus 

geen salaris voor het evangelisatiewerk 

ontvangen. Hierdoor zijn de kosten ge-

ring en bedragen ze meestal alleen een 

vergoeding voor de onkosten van het  

Vacatures / vrijwilligers 

Afgelopen periode hebben we behoorlijk 

veel kosten moeten maken voor onze 

bussen. 

O.a. is de camper rondom voorzien van  

nieuwe banden en van de bus is de hele 

motor gereviseerd. Dit alles bij elkaar 

heeft ruim €5000,- gekost. 

Om dit te betalen hebben we voor een 

deel van deze kosten een bedrag moeten 

gebruiken wat we hadden gespaard en 

gereserveerd voor een nieuwe bus. We 

hopen dat we de komende tijd zonder al 

te hoge kosten weer met onze bussen 

mogen evangeliseren. 

Hoge onkosten 

evangelisatiebussen 
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Zelf een  

evangelisatieactie  

organiseren? 

2. Vrijwilliger voor het uitbreiden van 

de evangelisatieacties bij muziekfees-

ten. 

Stichting Evangelisatie Sjofar wil het 

komende jaar meer gaan evangeliseren 

bij muziekfeesten. We zoeken  jonge 

enthousiaste vrijwilligers die ons willen 

helpen om dit werk verder uit te brei-

den. De bedoeling is om maandelijks 

één of meerdere activiteiten te bezoe-

ken waar veel jongeren (vaak ook met 

een kerkelijke achtergrond) naar toe 

gaan. 

Tevens zal er pr gedaan moeten wor-

den om jonge evangelisten te zoeken 

om naar deze activiteiten toe te gaan 

en zal er voorlichting en toerusting 

moeten worden gegeven. 

Voor informatie kunnen jullie contact 

opnemen met Marja Liefting, email: 

evangelisatiesjofar@gmail.com. 

1. Vrijwilliger voor het aanvragen van 

de vergunningen. 

Door de voortdurende uitbreiding van de 

werkzaamheden van Stichting Evangeli-

satie Sjofar is er behoefte aan een per-

soon die de (digitale)vergunningen aan-

vraagt voor de locaties waar we actief 

zijn. 

De werkzaamheden kunnen vanuit huis 

worden verricht. De tijdsbelasting is ge-

middeld ca. anderhalf uur per week. 

Voor informatie graag contact opnemen 

met info@evangelisatiesjofar.nl. 

Wilt u/jij ons meehelpen om het evan-

gelie te verkondigen op de markten en 

de winkelcentra van ons land? Neem 

gerust contact met ons op.  

Vooral voor Amersfoort 

(elke 4e zaterdag van 

de maand) en  

Harderwijk (elke 2e 

vrijdagmiddag van de 

maand) zijn we nog op 

zoek naar structurele 

extra hulp.  

Aanmelden voor diverse 

hulp kan via het formu-

lier op de website: 

http://

evangelisatiesjofar.nl/ 

leef-mee. 

Al een aantal jaren zijn wij op zoek naar 

een kerk die ons project in de Bijlmer wil 

overnemen met als doel om ook evange-

lisatiediensten te gaan beleggen. We 

hebben hierover contact gekregen met 

de HHK. 

Onlangs hebben wij van de classis Mid-

den van de HHK een brief gekregen 

waarin zij hebben aangegeven ons werk 

in de Bijlmer te willen overnemen. 

We zijn hier dankbaar voor. We hopen 

dat, na 16 jaar evangelisatiewerk, hier 

op termijn een gemeente mag ontstaan 

die op zoek is naar de verlorenen en ook 

openstaat voor christenen van andere 

culturen om samen te werken aan Zijn 

Koninkrijk en te groeien in de kennis van 

onze Heere Jezus Christus. 

Voorlopig blijft de bus ingezet worden 

en kunnen de medewerkers die daar 

regelmatig komen ook blijven evangeli-

seren. 

Overdracht Bijlmer  

Meehelpen? 



Planning evangelisatieacties 2017 
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Doelstelling 

Sjofar 
 

 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 door 

kerken en gemeenten. 

 Het toerusten van kerken 

en gemeenten. 

 Het geven van 

voorlichting over de 

gevaren van popmuziek. 

 

Bestuur 
 

Dhr. J.D. Liefting  

Lunteren 

Voorzitter 
 

 

 

Dhr. H.W. van den Brink 

Barneveld 

Penningmeester 
 

 

 

Mw. H. van Iwaarden-

Arends 

Woudenberg 

Secretaresse 
 

 

 

Dhr. H. van den Brink  

Apeldoorn 

Lid 
 

 

 

Dhr. C. van Brummelen 

Veenendaal 

Planning, PR 
 

 

 

  Jan Feb Mrt April Mei Juni  Contactpersoon 

 Amersfoort 28 25 25 22 27 24 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Amsterdam 7 4 4 1 6 3 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Arnhem 21 18 18 15 20 17 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Apeldoorn Wekelijks evangelisatieacties samenwerkende kerken 
 Jan -  

 jan12vanleeuwen@hotmail.com 

 Den Bosch  

 (IRS) 
26 23 23 27 25 22 

 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Den Haag  16  
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Enschede 

 (gezam. kerken) 
14 11 11 8 13 10 

 Anja -  

 anjabosch@solcon.nl 

 Harderwijk 13 10 10 14 12 9 
 Piet - 0619718770  

 p.bloed@kpnmail.nl 

 Hilversum 5 2 2 6 4 1 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Leeuwarden  

 (Passion) 
               12, 13  

 Hermien - 0612254891 

 hermienvia@live.nl   

 Nijkerk  

 ('refo-café') 
7 4 4 1 6 3 

 Jan-Evert - 

 je.ce@live.nl 

 Nijmegen 28 25 25 22 27 24 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Rijssen 

 (Elsrock) 
 10 

 Marja - 0649466055 

 evangelisatiesjofar@gmail.com 

 Wageningen   

 (actie HHG Ede)           
14 11 11 8 13 10 

 Sonja - 

 svbodegraven@solcon.nl 

 Wekerom  

 (Hent) 
28 25 25 22 27 24 

 Clazina - 

 clazinavanklinken@hotmail.com 

  Juli Aug Sept Okt Nov Dec   

 Amersfoort 22 26 23 28 25 23 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Amsterdam 1 
5 (ook         

GayPride) 
2 7 4 2 

 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Arnhem 15 19 16 21 18 16 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Apeldoorn Wekelijks evangelisatieacties samenwerkende kerken 
 Jan - 

 jan12vanleeuwen@hotmail.com 

 Den Bosch  

 (IRS) 
27   28 26 23 28 

 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Den Haag   21    
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Enschede 

 (gezam. kerken) 
8 12 9 14 11 9 

 Anja -  

 anjabosch@solcon.nl 

 Harderwijk 14 11 8 13 10 8 
 Piet - 0619718770  

 p.bloed@kpnmail.nl 

 Hilversum 6 3 7 5 2 7 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Lunteren 26 
2, 9, 

16, 26 
 

 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Maastricht 14           
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Nijkerk  

 ('refo-café') 
1 5 2 7 4 2 

 Jan-Evert - 

 je.ce@live.nl 

 Nijmegen 22 26 23 28 25 23 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Putten  

 (Ossenmarkt) 
      11     

 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Wageningen   

 (actie HHG Ede)                   
8 12 9 14 11 9 

 Sonja - 

 svbodegraven@solcon.nl 

 Wekerom 

 (Hent) 
23 28 25 23 

 Clazina - 

 clazinavanklinken@hotmail.com 
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