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Gebed 
Wilt u, met ons, de Heere 

danken voor de 

zegeningen en voor de 

bescherming die Hij 

geeft.   

Wilt u, met ons, bidden 

om mogelijkheden om 

het Evangelie te 

verspreiden.  

Wilt u, met ons, bidden 

om bescherming van 

onze medewerkers? 

De nieuwe evangelisatiebus 

Ezechiël 33:6 

“Als de wachter echter 

het zwaard ziet komen 

en niet op de bazuin 

(Sjofar) blaast, zodat het 

volk niet gewaarschuwd 

wordt, en het zwaard 

komt en neemt een 

leven onder hen weg, 

dan is dat leven wel in 

zijn ongerechtigheid 

weggenomen, maar zijn 

bloed eis Ik van de hand 

van de wachter.” 

3 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

8 

9 

9 

10/11 

12 

Johannes 3: 36 

“Wie in de Zoon gelooft,  

heeft eeuwig leven” 



Bezoek onze website: 

www.evangelisatiesjofar.nl 
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De nieuwe evangelisatiebus 

Ontmoeting  

in de Bijlmer 



Van de voorzitter 

Afgelopen jaar hebben we 

weer veel mogelijkheden 

gehad om het Evangelie te 

delen. 

Duizenden gesprekken zijn 

er gevoerd. Er zijn nieuwe 

locaties op ons pad geko-

men en nieuwe initiatieven 

ontstaan. Ook zijn we dank-

baar dat we veel broeders 

en zusters hebben mogen 

toerusten en enthousiasme-

ren om zelf ook het Evange-

lie in de eigen omgeving uit 

te gaan dragen. 

Het werk is vaak mooi om te 

doen. Prachtige mensen die 

we mogen ontmoeten met 

allemaal hun eigen verhaal. 

Vaak mogen we in onze 

gesprekken één of meerdere 

druppeltjes toevoegen aan 

de emmer van kennis die 

mensen van de Heere heb-

ben. Kennis die meestal 

heel beperkt of onjuist is. 

Mensen zijn vaak dankbaar 

als ze voor het eerst het 

Evangelie eens echt helder 

horen uitleggen. Maar soms 

is het ook erg zwaar. Dan 

kan tegenslag en tegen-

stand je fysiek en mentaal 

wel eens teveel worden. Als 

dit een gewone baan was, 

en je mag dit werk al een 

aantal jaren doen, dan zou 

de weegschaal misschien 

kunnen uitslaan naar een 

andere functie. Maar toch…

en ook als ik met anderen 

spreek die al jaren een ge-

tuigend leven leiden, stop-

pen is geen optie. Nee, het 

geheim waarom we dit werk 

vol kunnen houden is Chris-
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Evangeliseren in Nijmegen 

ziende op Hem, door Zijn 

kracht, het rijk van de satan 

een geweldige slag toe te 

brengen en te bouwen aan 

het Koninkrijk van Koning 

Jezus! 

Broederlijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Dirk Liefting 

 

Openbaring 22 vers 12: En 

zie, Ik kom spoedig en Mijn 

loon is bij Mij om aan ieder 

te vergelden zoals zijn werk 

zal zijn.  

Vers 20: Hij Die van deze 

dingen getuigt, zegt: Ja, Ik 

kom spoedig. Amen.  

tus Zelf. Als Christus in ons 

leeft kunnen we niet meer 

zwijgen. Groot van onze 

Heere en God spreken is ons 

levensdoel. Daartoe zijn we 

geschapen en hebben we 

onze mond ontvangen. 

Daarom geeft het spreken 

over de Heere ook zoveel 

vreugde in je leven. Als je 

dit mag praktiseren dan 

merk je: dit is pas echt le-

ven! 

Hoe kan het dan dat we dan 

nog zo vaak zwijgen terwijl 

we eigenlijk spreken moe-

ten? 

Vaak lijken we op Petrus die 

op het water liep en zien we 

meer op de omstandigheden 

dan op Christus. Omstandig-

heden die in onze ogen on-

geschikt zijn om Gods 

Woord te delen. We verge-

ten echter zo vaak om op 

Christus te zien. 

Wij wensen jullie in 2018 

een leven heel dicht bij de 

Heere Jezus Christus toe om 



De Bijbelkiosk in Amersfoort  

Nieuwe locaties 

Afgelopen jaar zijn we ruim 

125 dagen op pad geweest 

met onze evangelisatiebus-

sen en Bijbelkiosk. Mooie en 

intensieve voorlichtings-

avonden en dagen zijn er 

geweest en we hebben dit 

jaar voor het eerst op de 

Duikenburgse dagen in Ech-

teld gestaan. Tientallen 

vrijwilligers hebben ons dit 

jaar weer bijgestaan om in 

ons land aan duizenden 

mensen het Evangelie te 

verkondigen. Veel intensie-

ve gesprekken zijn er ge-

weest. 

Prachtige momenten heb-

ben we beleefd maar, helaas 

soms ook mindere. 

De oogst mogen we in de 

Hand van onze Zender leg-

gen. 
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was geen budget maar de 

Heere heeft op een wonder-

lijke manier er voor gezorgd 

dat we deze bus konden 

aanschaffen. Hem zij alle 

eer! 

Deze bus heeft een bijzon-

dere, laagdrempelige uit-

straling en hierdoor komen 

mensen makkelijk even naar 

je toe voor een gesprek. 

De bijna 25 jaar oude cam-

per hebben we afgelopen 

jaar in kunnen ruilen voor 

een Mercedes Sprinter am-

bulance van 2010. Deze 

ambulance is gestript en 

vervolgens aangepast voor 

het werk als evangelisatie-

bus. Voor deze nieuwe bus 

Afgelopen jaar 

Bijbelkiosk Amersfoort 

Nieuwe bus 

Afgelopen jaar hebben we 

drie nieuwe locaties be-

zocht. In Breda zijn we ter 

ondersteuning actief ge-

weest voor de Stichting In 

de Rechte Straat en in Zwol-

le hebben we met een aan-

tal christenen uit de regio 

een nieuwe standplaats 

ingenomen. Ook is er een 

nieuw initiatief ontstaan in 

de wijk Drielanden in  

Harderwijk. Hier zijn wij met 

onze Bijbelkiosk bij betrok-

ken. 

We hopen deze locaties in 

2018 te continueren en zien 

biddend uit naar hoe de 

Heere ook hier wil werken. 



Pagina 5 

Dringend op zoek naar jongeren! 

Ook zoeken we nog iemand 

die leiding kan geven aan 

deze acties en mee wil den-

ken om nieuwe locaties te 

bezoeken. 

Voor informatie kun je con-

tact opnemen met  

Marja Liefting via e-mail:  

evangelisatiesjofar@gmail.com. 

Wij zoeken voor de uitbrei-

ding van de evangelisatieac-

ties bij muziekfeesten jonge 

christenen die het verlangen 

hebben om andere jongeren 

op te zoeken om hen het 

Evangelie bekend te maken. 

Deze acties zijn meestal in 

de weekenden.  

Facebook 

Bezoek ons op Facebook en 

leef mee! 

Wij zijn actief op Facebook. 

In principe plaatsen we van 

elke actie een kort verslag 

en een foto op onze pagina. 

www.facebook.com/Sjofar-

Evangelisatie-

408240339334865/. 

Derde 

evangelisatiebus 

Vanwege de uitbreiding van 

de acties zijn we met plan-

nen bezig voor een derde 

evangelisatiebus. 

Deze bus zal een soortgelij-

ke uitstraling als de gele 

evangelisatiebus moeten 

krijgen maar dan een wat 

grotere uitvoering. 

De witte evangelisatiebus 

willen we op een vaste loca-

tie in het land stationeren 

waar vanuit we een ander 

deel van Nederland kunnen 

bezoeken. We denken aan 

Twente/Overijssel of regio 

Rotterdam/Den Haag. 

Voor deze derde bus zijn op 

dit moment geen financiën 

beschikbaar. We roepen 

jullie op om mee te bidden 

of de Heere ook hierin wil 

voorzien. 

http://www.facebook.com/Sjofar-Evangelisatie-408240339334865/
http://www.facebook.com/Sjofar-Evangelisatie-408240339334865/
http://www.facebook.com/Sjofar-Evangelisatie-408240339334865/
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Zelf een evangelisatieactie  

organiseren? 
eigen inkomsten voorzien 

en dus geen salaris voor het 

evangelisatiewerk ontvan-

gen. Hierdoor zijn de kosten 

gering en bedragen ze 

meestal alleen een vergoe-

ding voor de onkosten van 

het materiaal. Zelf een 

evangelisatieactie organise-

ren? Vul het contactformu-

lier in op onze website:   

evangelisatiesjofar.nl/leef-mee. 

of mail naar:   

info@evangelisatiesjofar.nl. 

Wilt u in uw eigen gemeen-

te een evangelisatieactie 

organiseren en heeft u hier 

hulp of ondersteuning bij 

nodig? 

Waar mogelijk komen we u 

helpen met toerusting,  

evangelisatiebus(sen) of met 

medewerkers die veel erva-

ring hebben met diverse 

vormen van Evangelisatie. 

Wij werken met evangelis-

ten die naast het evangeli-

satiewerk allemaal in hun 

Evangelisatie bij de muziektent  

in Lunteren. 

Wilt u/jij ons meehelpen om 

het Evangelie te verkondi-

gen op de markten en de 

winkelcentra van ons land? 

Neem gerust contact met 

ons op.  

Aanmelden voor diverse 

hulp kan via het formulier 

op de website: 

evangelisatiesjofar.nl/leef-mee. 

Meehelpen? 

Ons team  

bij de 

evangelisatie- 

actie tijdens 

de Gaypride 

Nieuwsbrief Sjofar 
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Standplaats Breda 

Enkele teamleden Breda 

Evangelist Ton  

in gesprek op  

het station in 

Den Bosch 
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Vacatures: 

vrijwilligers 

gevraagd 

vanuit huis worden verricht. 

De tijdsbelasting is gemid-

deld ca. anderhalf uur per 

week. 

Voor informatie graag con-

tact opnemen met  

info@evangelisatiesjofar.nl. 

 

3. Vrijwilliger voor het uit-

breiden van de evangelisa-

tieacties bij muziekfeesten. 

Stichting Evangelisatie 

Sjofar wil het komende jaar 

meer gaan evangeliseren bij 

muziekfeesten. We zoeken  

jonge enthousiaste vrijwilli-

gers die ons willen helpen 

om dit werk verder uit te 

breiden. De bedoeling is om 

maandelijks één of meerde-

re activiteiten te bezoeken 

waar veel jongeren (vaak 

ook met een kerkelijke ach-

tergrond) naar toe gaan. 

Tevens zal er aan promotie 

gedaan moeten worden om 

jonge evangelisten te zoe-

ken om naar deze activitei-

ten 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. 

Bestuurs- 

wisseling 

In 2017 hebben we afscheid 

genomen van ons bestuurs-

lid Hermien van Iwaarden. 

We bedanken Hermien har-

telijk voor haar inzet en 

betrokkenheid bij het evan-

gelisatiewerk en wensen 

haar Gods zegen toe. 

De ontstane vacature was 

snel vervuld omdat we  

Hendri Snetselaar bereid 

hebben gevonden een 

plaats in te nemen in het 

bestuur. Hendri woont in 

Lunteren, is lid van de Her-

vormde gemeente (PKN) en 

is als vrijwilliger al enige 

tijd bij ons actief. We willen 

Hendri bij deze hartelijk 

welkom heten en hopen en 

bidden dat hij de van de 

Heere ontvangen talenten in 

mag zetten in dit deel van 

Zijn Koninkrijk.  

Hendri Snetselaar 

Handig zo'n tentje als het regent.  

1. Vacature planner. In ver-

band met gezondheidsrede-

nen (RSI) van de huidige 

planner, zoeken we drin-

gend een vrijwilliger die de 

planning van de evangelisa-

tieacties op zich wil nemen. 

De werkzaamheden betref-

fen het uitnodigen en in-

roosteren van de vrijwilli-

gers voor de evangelisatie-

acties. 

Voor informatie kunnen 

jullie contact opnemen met 

Cor van Brummelen, e-mail: 

c.van.brummelen@kliksafe.nl. 

 

2. Vrijwilliger voor het aan-

vragen van de vergunnin-

gen. 

Door de voortdurende uit-

breiding van de werkzaam-

heden van Stichting Evange-

lisatie Sjofar is er behoefte 

aan een persoon die de 

(digitale) vergunningen aan-

vraagt voor de locaties waar 

we actief zijn. 

De werkzaamheden kunnen 
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Duikenburgse Dagen  

Drie dagen hebben we deze 

zomer op de Duikenburgse 

Dagen gestaan, waar dui-

zenden kerkelijke bezoe-

kers komen. We deden daar 

de oproep "doe als Paulus 

en deel het Evangelie met 

uw naaste" (n.a.v. Fil. 3: 

17). Dat kwam gelukkig bij 

de meesten wel binnen. 

Maar ze moesten meestal 

ook bekennen dat ze het 

wel te weinig deden. We 

hebben hen geprobeerd 

aan te sporen de Bijbelse 

Boodschap meer ter sprake 

te brengen, ook spontaan. 

Dat het mag, ondanks onze 

gebreken en tekorten. 

Op 12 veelvoorkomende 

vragen hadden we ant-

woorden geformuleerd en 

op papier gezet. Van deze 

In Nehemia 8: 11 staat "... 

want de vreugde van de  

HEERE, dat is uw kracht." 

Iemand zei: "Jullie doen een 

kostelijk werk". Daar ging het 

ons niet om; God deed een 

kostelijk werk en dat is het zó 

waard te worden verkondigd. 

We zien uit naar de vruchten: 

dat meer christenen anderen 

vaker de Weg zullen wijzen. 

Mocht u als lezer de flyers 

digitaal willen ontvangen, 

stuur dan een mail naar: 

c.van.brummelen@kliksafe.nl. 

flyers zijn er bijna 400 mee-

genomen. De topper daar-

van was het item "Welke 

persoonlijke zegeningen 

geeft God ons bij het evan-

geliseren?" (81 keer). Enkele 

voorbeelden uit de flyer van 

die zegeningen: 

 Evangeliseren brengt 

vreugde met zich mee.  

 Het is heerlijk om goed 

van de Heere te spreken. 

 Door deze vreugde ont-

vangen we innerlijke 

kracht.  
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Planning evangelisatieacties 2018 

  Jan Feb Mrt April Mei Juni  Contactpersoon 

 Amersfoort 27 24 24 28 19 23 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Amsterdam 

 (HHK) 
6 3 

3,  

29 (De 

Passion) 

7 5 2 
 Jeanet - 0346211091 

 vanwoudenberg@kliksafe.nl 

 Apeldoorn Wekelijks evangelisatieacties samenwerkende kerken 
 Jan -  

 jan12vanleeuwen@hotmail.com 

 Arnhem 20 17 17 21 19 16 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Breda  

 (IRS) 
11 8 8 12 10 14 

 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Den Bosch  

 (IRS) 
25 22 22 26 24 28 

 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Enschede 

 (gezam. kerken) 
13 10 10 14 12 9 

 Anja -  

 anjabosch@solcon.nl 

 Harderwijk 12 9 9 13 11 8 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Hilversum 4 1 1 5 3 7 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Nijmegen 27 24 24 28 26 23 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Rijssen 

 (Elsrock) 
 9 

 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Wageningen   

 (actie HHG Ede)           
13 10 10 14 12 9 

 Sonja - 0615496371 

 svbodegraven@solcon.nl 

 Wekerom  

 (Hent) 
27 24 24 28 26 23 

 Joan—0645910410 

 joanbakker@solcon.nl 

 Zwolle 19 16 16 20 18 15 
 Cor - 0617496324 

 c.van.brummelen@kliksafe.nl 
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  Juli Aug Sept Okt Nov Dec  Contactpersoon 

 Amersfoort 28 18 22 27 24 22 
  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Amsterdam 

 (HHK) 
7 

4 (ook         

GayPride) 
1 6 3 1 

  Jeanet - 0346211091 

  vanwoudenberg@kliksafe.nl 

 Apeldoorn Wekelijks evangelisatieacties samenwerkende kerken 
  Jan - 

  jan12vanleeuwen@hotmail.com 

 Arnhem 21 18 15 20 17 15 
  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Breda  

 (IRS) 
12 9 13 11 8 13 

  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Den Bosch  

 (IRS) 
26  27 25 22 27 

  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Den Haag   20    
  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Echteld 

 (Duikenburgse  

 dagen) 

24, 25 en 

26 
     

  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Enschede 

 (gezam. kerken) 
14 11 8 13 10 8 

  Anja -  

  anjabosch@solcon.nl 

 Harderwijk 13 10 14 12 9 14 
  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Hilversum 5 2 6 4 1 6 
  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Lunteren 

 (Zomerbraderie en 

 Oud Lunterse dag) 

18, 25 
1, 8, 15 

en 25 
 

  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Maastricht 5  
  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Nijmegen 28 25 22 27 24 22 
  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Putten  

 (Ossenmarkt) 
 10  

  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Wageningen   

 (actie HHG Ede)                   
14 11 8 13 10 8 

 Sonja - 0615496371 

 svbodegraven@solcon.nl 

 Wekerom 

 (Hent) 
 22 27 24 22 

 Joan - 0645910410 

 joanbakker@solcon.nl 

 Zwolle 20 17 21 19 16 21 
  Cor - 0617496324 

  c.van.brummelen@kliksafe.nl 
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Bezoek onze website: 

www. 

evangelisatiesjofar.nl 

Witte Bijbelbus van Sjofar naast sinterklaasfeest in de Bijlmer, Amsterdam 

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. 


