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Ezechiël 33:6

Gebed

“Als de wachter echter
het zwaard ziet komen
en niet op de bazuin
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”.

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?

“Wie in de Zoon gelooft,
heeft eeuwig leven”
Johannes 3: 36
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Van de voorzitter
Onlangs las ik in het Reformatorisch Dagblad van 1
december een artikel over
missionaire projecten en
kerkplanters.
Het was een interessant
artikel over het nut van missionaire projecten. Er werd
in het artikel ook geschreven dat, hoe mooi en zinvol
al het missionaire werk ook
is, helaas de kern van het
Evangelie, ‘verzoening door
voldoening’ weinig of niet
aan de orde komt.
Volgens het artikel vinden
missionaire mensen het
lastig om dit te delen met
belangstellenden. Je wilt
een relatie opbouwen en
mensen interesseren voor
het christelijke geloof. Dat
kan heel goed door op een
goede manier het christen
zijn voor te leven en zo de
mensen nieuwsgierig te
maken. Maar wanneer komt
nu het ‘slecht nieuws gesprek’? Wanneer leggen we
de vinger bij de zere plek
dat geen enkel mens goed is
en dat we, buiten Christus,
God niet kunnen ontmoeten? Dat Hij een verterend
vuur is. Dat we verzoend
moeten worden met God.
Het krantenartikel gaf aan
dat de woorden ‘redding en
verzoening’ in de theologische checklist van een
aantal kerkplanters niet

Bezoek onze website:
www.evangelisatiesjofar.nl

voorkwam. Dit stemt tot
nadenken.
Voor mij was dit des te meer
weer eens een bevestiging
dat het werk van Stichting
Evangelisatie Sjofar nodig
blijft. Wij hebben het als
een missie van de Heere
ervaren om het land in te
trekken om de mensen te
confronteren met de werkelijkheid van het leven. Een
leven mét of zonder God.
Als bestuur zijn we ons aan
het bezinnen op onze statuten en doelstelling. We willen hierin duidelijk en helder verwoord hebben dat
zolang Sjofar bestaat het
reddende Evangelie wordt
verkondigd. Dat we er niet
omheen draaien maar onze
naaste met respect eerlijk
behandelen. Hier hebben zij
recht op. We willen mensen
oproepen om zich
met God te laten
verzoenen.

2 Kor 5 vers 11a
“Nu wij dus deze
vrees voor de Heere
kennen, bewegen
wij de mensen tot
het geloof”.
Ook afgelopen jaar
hebben wij hier
weer veel met mensen over gesproken.
Als je, als mens
naast de ander gaat
staan, en met respect op een integere
manier het Evangelie uitleg, dan waarderen de mensen
het dat je eerlijk
tegen ze bent. Ze
zijn het dan echt
niet altijd direct met
je eens maar ze

merken wel dat je oprecht
in hun welzijn geïnteresseerd ben.
Als wij getrouw zijn aan
onze opdracht van de Heere,
zullen de mensen, door ons
heen Zijn liefde ervaren.

1 Thessalonizensen 2 vers 4:
“maar, zoals wij door God
beproefd zijn om ons het
Evangelie toe te vertrouwen,
zo spreken wij, niet om
mensen te behagen, maar
God, Die onze harten beproeft”.
Broederlijke groet
en Shalom,

Jan-Dirk Liefting

Pagina 3

Evangelisatie
locaties
Afgelopen jaar hebben we
vanwege een overvolle
planning geen mogelijkheden gehad om op nieuwe
locaties te pionieren. Wel
zijn we dankbaar dat de
vaste locaties bijna allemaal
elke maand zijn bezocht.
We hopen deze locaties ook
in 2019 weer te bezoeken
en hopen als we meer ondersteuning op kantoor krijgen weer te kunnen gaan
pionieren op nieuwe locaties. We zien biddend uit
naar hoe de Heere dit gaat
leiden.

Evangelisatiebussen/-kraam
De evangelisatiebussen zijn
dit jaar weer goed gebruikt.
De ambu-bus functioneert
prima. Hij heeft een goede
uitstraling en er is veel belangstelling voor. Technisch
doet hij het ook prima. Met
de witte bus hebben we
best wel wat technische
problemen gehad.
Er is veel aan opgeknapt en
gerepareerd en we hopen

dat hij nog weer een tijdje
meekan. We bedanken jullie
dat er altijd weer voldoende
geld was om de reparaties
te betalen.
Er zijn ook locaties waar
geen bus mag staan. Hier
gaan we met onze kraam
naartoe. Deze heeft afgelopen jaar ook weer vele dagen dienst mogen doen.

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.

Meehelpen?

@EvangelisatieSjofar

Wilt u/jij ons meehelpen om
het Evangelie te verkondigen 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:
www.evangelisatiesjofar.nl/
leef-mee.

Nieuwsbrief Sjofar

Nieuwe
medewerkers
Blij en dankbaar zijn we dat
twee vacatures die in de
vorige nieuwsbrief stonden
zijn vervuld.
Sinds enige tijd hebben we
binnen Sjofar drie nieuwe
medewerkers: Gonny Bakker,
Thea Kampert en Rosanne
den Breejen.
Thea en Rosanne zijn verantwoordelijk voor de planning van de evangelisatieteams en Gonny voor het
aanvragen van de vergunningen. We zijn hen zeer
erkentelijk voor hun bereidwilligheid en hun inzet. Het
ontlast andere leden van
het bestuur enorm. Daarom
zijn wij ook dankbaar naar
God voor deze grote zegeningen.
In de volgende kolommen
stellen zij zich aan jullie
voor.
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Gonny
"Sinds een paar jaar ga ik af
en toe met Sjofar mee. Vanwege mijn gezin kan ik helaas niet zo vaak mee en
daarom ben ik erg blij dat ik
Sjofar nu kan ondersteunen
via het aanvragen van de
vergunningen. Het blijft
iedere keer spannend of een
vergunning verleend zal
worden. En ik wil dan ook
jullie gebed hiervoor vragen.
Tegelijk maakt het me ook
steeds weer klein en ver-

Rosanne
"Met veel plezier mag ik
sinds eind april een deel van
de planningswerkzaamhe-

Afgelopen jaar
Naast de genoemde drie
medewerkers zijn we als
bestuur ook blij met een
nieuwe vaste notulist voor
onze bestuursvergaderingen. Bert Bakker, die ook
met ons de straat opgaat om
te evangeliseren, maakt
vanaf april de notulen.
Verder hebben we prachtige
evangelisatie-acties gehad.
We ervaren steeds weer dat
als we mogen getuigen er
ook een zegen naar jezelf
toe komt. De Heere is goed
voor Zijn kinderen!

wonderd als er weer een
aanvraag is goedgekeurd. Ik
ben dankbaar dat ik op deze
manier een klein schakeltje
kan en mag zijn in het doorgeven van het Evangelie.
den overnemen. In de mailtjes die ik van jullie krijg,
merk ik vaak echt naastenliefde en een gedrevenheid
om het Evangelie te verspreiden. Ik ben dankbaar
dat ik op deze manier iets
kan bijdragen aan het mooie
werk dat jullie doen, en ik
hoop op een verdere goede
samenwerking. Ik wens jullie alle goeds en Gods zegen
toe in de gesprekken die
jullie mogen hebben tijdens
de acties! Hartelijke groet."

Thea
"Sinds april kan ik, door
planner te zijn bij stichting
Sjofar, bijdragen aan het
verspreiden van het Evangelie, en daar ben ik erg blij
mee. De mailtjes die ik krijg
als planner en de reacties
van vrijwilligers onderling
zijn vaak hartverwarmend;
dank daarvoor! Ik wens jullie toe dat God jullie telkens
de juiste woorden zal geven

om te spreken, en dat er
veel zegen op jullie werk
mag zijn. Met hartelijke
groeten."
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Samenwerking
met LCJ
Afgelopen jaar zijn we benaderd door het LCJ, een jongerenorganisatie van de
Christelijke Gereformeerde
Kerken, met de vraag of ze
onze stichting komend jaar
mogen ondersteunen.
Hier waren wij blij en dankbaar door verrast. Vanwege
de uitbreiding van de acties
zijn we met plannen bezig
voor een derde bus. Deze
bus zal een soortgelijke

uitstraling als de gele Ambu
-Bijbelbus moeten krijgen
maar dan een grotere uitvoering voor grotere acties.
Praktisch betekent dit dat
jeugdverenigingen komend
jaar acties voor ons gaan
voeren en wij de jeugdverenigingen en gemeenten op
gaan zoeken om voorlichting en toerusting te geven
over evangeliseren en getuigen.
Zie voor meer informatie
over dit project de actiesite:
www.getuigengevraagd.nu

Dringend op zoek naar jongeren!
Wij zoeken voor de uitbreiding van de evangelisatieacties 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. Ook zoeken
we nog iemand die leiding

kan geven aan deze acties
en mee wil denken om
nieuwe locaties te bezoeken.
Voor informatie kun je contact opnemen met Hermine
den Breejen of Marja Liefting,
email: evangelisatiesjofar
@gmail.com

Zelf een
evangelisatieactie
organiseren?
Wilt u in uw eigen gemeente een evangelisatieactie
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 hebben met diverse
vormen van
Evangelisatie. 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 gering en bedragen ze
meestal alleen een vergoeding voor de onkosten van
het materiaal. Zelf een
evangelisatieactie organiseren?:
Vul het contactformulier in
op onze website:
www.evangelisatiesjofar.nl/
leef-mee
of mail naar:
info@evangelisatiesjofar.nl

Nieuwsbrief Sjofar
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Vertrek
bestuurslid
Per 1 januari 2019 neemt
ons bestuurslid Henk van
den Brink uit Barneveld
afscheid van ons bestuur.
We zijn Henk dankbaar voor
de jaren die hij mocht besteden aan het besturen van
onze stichting. We geloven
dat het werk wat voor Jezus
is gedaan eeuwigheidswaarde heeft.
We hopen Henk nog wel bij
de evangelisatieacties te
ontmoeten.
We wensen Henk en zijn
gezin Gods nabijheid en
Shalom!

Nieuw logo
Medio vorig jaar is het logo
van Sjofar vernieuwd. Hierdoor is in het logo de identiteit van Sjofar beter zichtbaar geworden. Een sjofar is

Nodig ons uit voor een lezing of
toerusting

Toerusting en bewustwording op het terrein van
evangelisatie is ook een
belangrijke taak van Sjofar.
Wij hebben hiervoor diverse
mogelijkheden, lezingen en
thema’s die we ter ondersteuning en toerusting aan

kerken en gemeenten kunnen bieden.
Op onze site kunt u zien wat
de mogelijkheden zijn. Wij
bieden dit Pro Deo aan.
We zien uit naar uw/jouw
aanvraag!

een ramshoorn waarover we
in de Bijbel lezen dat hierop
geblazen wordt bij een oproep of waarschuwing. Dit
hebben we in het nieuwe
logo terug laten komen. Van
onderen naar boven lees je
het logo als volgt: ‘Bij Stichting Evangelisatie Sjofar
verkondigen mensen aan
alle mensen, gelegen of
ongelegen, het Evangelie
van Jezus Christus, en Die
gekruisigd’.
Teksten die deze boodschap
ondersteunen zijn:
- 2 Tim. 4:2 “predik het
Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg,
bestraf, vermaan, en
dat met alle geduld en onderricht.”
- 1 Kor. 2:2 “want ik had mij
voorgenomen niets anders
onder u te weten dan Jezus
Christus, en Die gekruisigd.”
Het kruis in ons logo verwijst naar Jezus waarover
we lezen in Joh. 3:14-15 “En
zoals Mozes de slang in de
woestijn verhoogd heeft, zo
moet de Zoon des mensen
verhoogd worden, opdat
ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat, maar
eeuwig leven heeft.”
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Ervaringen van de straat (1)
Verscheurde
Bijbel
We waren tijdens een evangelisatieactie met onze Bijbelkraam in een druk winkelcentrum aanwezig. Opeens kwam er een man aanlopen die geïnteresseerd om
een Bijbel vroeg. Na een
kort gesprek overhandigde
ik hem een Bijbel. ‘Is hij nou
van mij?’ Vroeg de man. ‘Ja
hoor’ zei ik. Vervolgens
scheurden hij de Bijbel voor
onze ogen kapot en vertrok
ijlings. Op zulke momenten
voel je onmacht, boosheid
maar ook diep medelijden
met deze man. We hebben
deze man in gebed bij Jezus
gebracht. Hij kan in zijn
leven ingrijpen.

Gefrustreerde
moslim
Tijdens de ramadan hadden
we op een snikhete dag een
gesprek met een islamitische man. Hij was zeer gefrustreerd vanwege het feit

dat wij Mohammed niet
accepteerden als een boodschapper van God. Zonder
enige aankondiging gooide
hij onze tafel met frisdrank
voor bezoekers omver en
ging er vandoor.
Die nacht nam hij nog eens
telefonisch contact op om
zijn tirade nog eens dunnetjes over te doen. Ook voor
deze man zijn we gaan bidden.

Ernstig zieke
man
We stonden met onze bus
op een stationsplein. Als
team zaten we in de bus te
eten toen er op de deur
werd geklopt. Er stond een
man van rond de veertig die
aangaf dat hij bij ons moest
zijn. Op onze vraag waarom
dan antwoordde hij dat hij
deze ochtend voorbij onze
bus reed om naar zijn collega’s te gaan om hen mee te
delen dat hij ongeneeslijk
ziek was en afscheid kwam
nemen. Naar verwachting
zou hij niet lang meer te

leven hebben. Toen hij onze
Bijbelbus zag staan dacht hij
bij zichzelf dat hij daar naar
toe moest gaan als hij terugkwam van zijn collega’s.
Hij gaf aan dat hij niets met
het christelijke geloof had
en ook niet wist wat hij bij
ons moest doen maar toch
zich gedrongen voelde om
aan te kloppen. We hebben
hem toen verteld dat wij
wel wisten wat hij bij ons
moest doen. ‘Je hebt Jezus
nodig’ zeiden we ‘en die
zoek jij en Hij zoekt jou’
De man wist bijna niets van
het Evangelie. We hebben
uitgebreid met hem gesproken. We hebben verteld van
zonde en van genade. We
hebben met hem gesproken
over genezing van zijn lichamelijke ziekte maar dat
genezing van zijn geestelijke ziekte veel belangrijker
en urgenter was. Nadat we
met hem hadden gesproken
heeft de man vol emoties
met ons meegebeden, zijn
er zonden beleden en heeft
hij Jezus gevraagd zijn leven
over te nemen.

Jan-Dirk Liefting
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Ervaringen van
de straat (2)
Bemoediging… in Zwolle
Het was de derde vrijdag
van de maand. Op de planning staat dan de evangelisatieactie in
Zwolle. Tussen al het
dagelijks
werk mag je
een paar uurtjes met anderen spreken over het
Woord van
God. Mensen
die aan het
winkelen zijn
en daarom
vaak niet op
ons staan te
wachten. Dat
maakt het wel eens zwaar.
Zo ook die vrijdag. Ik zag er
eigenlijk best wel tegenop.
Eenmaal aanwezig, zijn we
begonnen met het lezen uit
Gods Woord. Daarna een
gebed om Zijn zegen en de
kracht van de Heilige Geest.
En dan de straat op..
''Meneer, wilt u een foldertje over de Bijbel?'' De antwoorden. ''Nee hoor, geen
interesse.'' ''Houd die folders alstublieft bij u.'' ''Ik
heb geen redder nodig.''
''Weg met die God van jullie,
alleen maar inbeelding en
het maakt de wereld kapot.''
De moedeloosheid sloeg toe
en het gebed steeg omhoog:
''Heere, wilt U mensen op
het pad brengen die wél
interesse hebben?'' Op datzelfde moment kwamen er
een paar mensen voorbij
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waarvan ik dacht dat ze ook
wel met een zeer negatieve
reactie zouden komen. Maar
de meest ‘ruige’ van het stel
zei ineens: ''Geef mij er
maar één hoor.'' Ik gaf een
foldertje en al lezend liep
hij verder. Wat overrompeld

poosje met haar doorgepraat over de inhoud van
het Evangelie van Jezus
Christus. Dat Hij wilde lijden
en sterven voor zondaren.
En dat deze God mensen
opzoekt en wil bevrijden
van alle schuld. Ik merkte

keek ik de man na. Of het
wat heeft uitgewerkt? Ik
weet het niet, God weet het.
Maar het was op dat moment een bemoediging.
Alsof de Heere wilde zeggen
dat ik ondanks alles toch
door moest gaan.
Een paar minuten later zag
ik naast de kraam een jonge
vrouw (rond de 20) zitten, al
lezend in een folder die een
medebroeder had gegeven.
Toen ik het een poosje had
aangezien, liep ik naar haar
toe. Ik vroeg of ze bekend
was met de inhoud. ''Nou'',
zei ze, ''ik vind dit zo ontzettend mooi. Ik ben op zoek
naar God en naar de waarheid. En nu lees ik dit. Dat
God mij zoekt. Prachtige
inhoud, zo bijzonder. Het
raakt me.'' Tranen brandden
in haar ogen. Ik heb een

dat ze de boodschap als het
ware indronk. Na het gesprek heb ik haar een Bijbel
mee mogen geven. Met het
advies om onder het lezen
te bidden of God zich
(verder) aan haar bekend wil
maken. Zo liep ze blij en
dankbaar weg met het
Woord van God. Wat de uitwerking is? Ik weet het niet,
God weet het. Maar opnieuw
werd ik door de Heere bemoedigd om door te gaan.
En zo ging ik toch blij naar
huis. Niet omdat ik zo'n
goed werk had gedaan.
Maar omdat ik weer mocht
getuigen van onze Zaligmaker die niet wil dat enigen
verloren gaan maar dat allen tot bekering komen. Als
dat weegt, kun je niet meer
zwijgen…

Hendrik Jan van Leeuwen
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Hoe God werkt
in Enschede
Bijbelstudiegroep met
Iraniërs ontstaat na gesprek
op straat…
Een gesprek met de vader
van een Iraanse gezin, ontmoet op de markt in Enschede.
Waar komen jullie vandaan?
Uit Iran, het oude Perzië. We
woonden in Teheran, de
hoofdstad van Iran. Onze
taal is Farsi. Iran is geen
Arabisch land, zoals velen
denken. Er is geen vrijheid
van geloof. Wij waren moslims.
We hadden een heel goed
leven, een eigen bedrijf,
auto’s en familie. Ons enige
probleem was, dat we niet
mochten veranderen van
godsdienst.
Hoe komt het dat jullie asiel
hebben gevraagd in Nederland?
We wilden eigenlijk geen
asiel aanvragen, maar we
konden niet terug naar ons
land toen we op vakantie
waren. In Iran was ik in contact gekomen met christenen en deden we in het
geheim Bijbelstudie. Toen
wij op vakantie waren in
Frankrijk, belde onze familie
boos op. Een van onze
vrienden van onze bijbelstudiegroep had een motorongeluk gehad. Hij had een
Bijbel op zak en is door de
godsdienstpolitie opgepakt
en verhoord. Hij heeft onder
druk verschillende namen
doorgegeven. Hierdoor werd
tijdens onze vakantie ons
huis en van mijn ouders

doorzocht door de politie.
Daarom zijn we doorgereisd
naar Nederland, omdat hier
een kennis woont. Zodoende hebben we asiel aangevraagd.
Hoe zijn jullie in contact
gekomen met Evangelisatie
Sjofar?
We waren bijna 2 maanden
in Nederland, toen we door
Enschede wandelden. We
zagen de camper van Sjofar.
Toen zei onze kennis:
“Zoiets zie je hier in Nederland heel veel”. Maar ik zag
een Farsi Bijbel liggen op de
boekentafel. Zo kwam ik in
gesprek met een medewerker. We hebben telefoonnummers uitgewisseld. En ik
kreeg een Farsi Bijbel. Ik
had nog nooit een complete
Bijbel gehad. In Iran
hadden we
gedeelten
die we
onderling
rouleerden.
We gingen
vanaf die
eerste zondag mee
naar hun
kerk. Ook werden we bij hun
thuis uitgenodigd. We werden vrienden. Voor ons was
dit heel bemoedigend. Ook
werd er een rooster opgesteld, zodat we bij verschillende kerkleden thuis na de
dienst konden eten.
Hoe is daarna met jullie
gegaan?
We hebben een hele moeilijke tijd gehad. Tussen
hoop en vrees. Dit zei ik
tegen mijn Nederlandse
vrienden: “Waarom zou ik

het beter hebben dan mijn
Meester? Hij is voor mij
gestorven, daarom wil ik
voor Hem leven en sterven.”
Na 2,5 jaar hebben we eindelijk asiel gekregen. In
eerste instantie was er nog
een negatief advies. Maar
we vroegen asiel aan God,
dat gaf ons hoop. We hebben het van Hem gekregen.
Daarom zijn we heel blij dat
we onder de schaduw van
Jezus mogen leven.
Wat betekent het christelijk
geloof voor jullie?
Nadat we met de CGK in
Enschede in contact waren
gekomen, hebben we gevraagd om Bijbelstudie. Ons
geloof begon echt te groeien. Na enige tijd zijn we
gedoopt. Dat was een hoog-

tepunt voor ons. En tot nu
toe zijn we bezig met Bijbelstudie. Dankzij God hebben
we nu een grote groep Iraniërs samen met Afghanen die
eens per 2 weken samen
Bijbelstudie houden.
Persoonlijk betekent het
christelijke geloof voor ons
vrede, vrijheid en schoon
van zonden zijn. We hebben
echt God gevonden. Nu begrijp ik de echte betekenis
van het leven.

Anja Bosch.
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Vacature / vrijwilliger
Vanwege uitbreiding van de
werkzaamheden is Stichting
Evangelisatie Sjofar (SES) op
zoek naar een

Officemanager
voor ca. 8 uur per week
(vrijwilligersfunctie).
We zoeken een persoon die
het dagelijkse reilen en
zeilen van SES wil
coördineren en bewaken.
SES is een stichting waar
landelijk ruim 100
vrijwilligers bij betrokken
zijn. Er is een meewerkend
bestuur en ondersteunend
zijn er twee planners, een
vergunningaanvrager en een
werkgroep actief.
De taak van de
officemanager is om leiding
te geven aan de vrijwilligers
en aan de dagelijkse gang
van zaken. Tevens draagt de
officemanager samen met
de vrijwilligers de zorg voor

het uitvoeren van de
besluiten van het bestuur
conform haar doelstelling.
In de praktijk betekent dit
dat de office-manager veel
zal moeten delegeren aan
geschikte vrijwilligers.
De uren kunnen wisselend
worden ingevuld.
SES heeft geen eigen
kantoorruimte. De
werkzaamheden dienen
hoofdzakelijk vanuit huis te
worden gedaan.

Leuke
opmerking bij
voorlichting op
zondagsschool
Tijdens een voorlichting
over ons werk aan een
groep zondagschoolkinderen zagen de kinderen
onze Bijbel-ambu. Toen zei
een jochie: ‘Waarom kopen
jullie geen heli zodat jullie
overal snel kunnen landen
om met de mensen over
Jezus te praten?’
Wie weet?

Heb jij interesse?
Voor meer informatie, het
profiel of takenpakket kun je
contact opnemen met
Jan-Dirk Liefting
info@evangelisatiesjofar.nl
of telefonisch:
06-22508690.

Schoolkinderen op bezoek
Vanwege een schoolproject
over banen kwam ons een
schoolklas bezoeken om
informatie over het werk
van een evangelist. Vol aandacht luisterden de kinderen
naar onze uitleg en vervolgens mochten ze zelf ook
wat materiaal op staat uitdelen. De reacties van de
kinderen en passanten waren mooi.
Wellicht een initiatief wat
andere scholen ook op kunnen pakken?
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Ervaringen van
de straat (3)
Evangelisatie in Den Bosch
Op donderdag 22 november
hebben we met een team
van 12 mensen in Den
Bosch geëvangeliseerd. Op
drie locaties hebben we
gefolderd en voorbijgangers
aangesproken: Op de Markt
bij de Evangelisatie bus, bij
de St. Jan en bij het Station.
Ik sta altijd graag bij het
Station, waar veel studenten op
de bus
wachten.
Ieder
van ons
heeft op
zo’n dag
zijn
ontmoetingen
en ervaringen.
Er stond
‘s morgens
een
jongeman met zijn scooter
op iemand te wachten die ik
een folder aanbood en hij
wilde ook graag een Nieuw
Testament hebben. Ik weet
de naam van deze jongen
en ik mag voor hem bidden
in de wetenschap dat God
barmhartig is en genadig
om het Woord voor hem te
zegenen. ’s Middags had ik
een gesprek met twee meisjes die op een bank zaten te
wachten op de bus. Willem
was met me meegegaan, die
was benieuwd naar de manier waarop ik een gesprek

zou voeren. Hij zou voor me
bidden. En tegelijk kreeg ik
dat gesprek met die twee
meisjes. Het waren Jezidi’s.
Ze waren anderhalf jaar in
Nederland en ze spraken al
goed Nederlands. Ze wilden
ook graag een Bijbel van me
aannemen en ik heb hen
verteld van Jezus Christus
de Zoon van God, die het
gezegd heeft: Ik ben het
Licht der wereld, die mij
volgt zal in de duisternis
niet wandelen, maar zal het
Licht van het leven hebben.

hebben. Van die God, die de
hemel en de aarde geschapen heeft wil ik getuigen:
De God van Abraham leeft
en die in Hem gelooft, is in
Hem rechtvaardig. En de
liefde van God, doet ons
onze naasten ook liefhebben. En dit laatste stemde
hij ook helemaal toe. Ik
hoop dat ik deze jongens
nog eens mag ontmoeten.
Op deze Evangelisatiedag
werden we ook door elkaar
bemoedigd, door de gesprekken tijdens de dagope-

Na het gesprek waren Willem en ik allebei verwonderd vanwege deze mooie
ontmoeting. Tijdens deze
dag wandel ik van de een
naar de ander, soms naar
een groepje jongelui. Met
twee jongens had ik een
heel zinvol gesprek, twee
klasgenoten van het Willem
1 College, een was moslim.
Hij kende niet de Bijbel,
maar de Koran. Toen heb ik
hem gesproken over Abraham en over de God van
Abraham, in wie ik geloof,
die ik mag dienen en lief-

ning en ook door de belevenissen van de anderen. Al
waren er ook wel een paar
aangrijpende negatieve
reacties van mensen, die
spotten met de teksten die
op de Bijbelbus staan.
Al met al was het weer een
onvergetelijke dag. Ik zie er
altijd weer een beetje tegenop, maar elke evangelisatiedag geeft een persoonlijke zegen. En een
aansporing om voor het
werk van de Heere te blijven bidden.

Ton Doornenbal
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Verslag evangelisatieactie tijdens The Passion
Zojuist terug gekeerd van een lange evangelisatie
dag in de Bijlmer
bij the Passion.
Overdag is er een
groep geweest die
vele folders heeft
uitgedeeld en gesprekken heeft
gehad. s'Avonds
was er nieuwe grote groep medewerkers! We mogen
God dankbaar zijn
voor zoveel aanmeldingen! Met
deze groep konden
we heel veel mensen aanspreken. De sfeer
was bijzonder goed! Het
was heel gemoedelijk en er
zijn veel mooie gesprekken
geweest. We mochten de
mensen erop wijzen dat ze
niet alleen moesten gaan
kijken maar het verhaal ook
in hun hart moesten geloven. Bijzonder zo om voor
God aan het werk te mogen
zijn! Bijzonder was ook de
enorme gebedsmuur die we
ook deze keer weer achter
ons hadden staan. In het
oosten van het land kwam
een groep bidders bij elkaar
om ons in het westen te
steunen! Zo bijzonder dat
God van oost tot west van
noord tot zuid aan het werk
is! We mogen God dankbaar
zijn voor alle ontmoetingen!
Bijzonder ook om te zien dat
er tijdens deze actie zo'n
extreem grote vraag naar
Bijbels is! Dit kwam mooi
uit want zojuist vandaag
hebben we een grote voor-

raad Bijbels van de Citybibles ontvangen. We mogen
God bidden of hij ook met
de folders, Bijbels, gesprekken en vriendelijke blikken
mee wil gaan en ze wil zegenen in de harten van de
mensen! We mogen ook
alvast Gods zegen vragen
voor de eerst dienst van de
HHK in de Bijlmer. We
mochten ook op de folder
hier een verwijzing naar
maken. We bidden dat veel
mensen de vrijmoedigheid
krijgen om daar naar toe te
gaan en we bidden de mensen die erbij betrokken zijn
veel wijsheid toe!
Als afsluiting van onze actie
mochten we nog met de
medewerkers twee liederen
zingen tot eer van God en
spontaan kwamen we nog
een paar mensen bij staan.
Prijs de Heer voor deze dag!

Team evangelisatie bij
muziekfeesten.

Ervaringen van
de straat (4)
Bijzondere ontmoeting in
Nijmegen
Een heel bijzondere ervaring
van afgelopen jaar was de
ontmoeting met een vrouw
die in de straat van Nijmegen liep. Hoe ik haar aansprak weet ik niet meer. Ik
denk dat ik haar vroeg wat
ze van de tekst op onze bus
vond, en dat ze antwoordde
dat ze die wel mooi vond. Er
staat op: “Onrustig is ons
hart, tot het rust vindt in U,
o God!”. Daarop vroeg ik
haar of ze ook in God geloofde. Ze zei: Soms, en dat
ze het vaak ook lastig vond.
We raakten hierover in gesprek en ze bleek moslima
te zijn en een ernstig ziek
kind te hebben wat haar
soms de moed liet opgeven.
Ik heb haar toen gevraagd
of ik met haar mocht bidden
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voor haar kind en haarzelf
of God voor hen wilde zorgen en Zijn liefde in Jezus
Christus, onze Heere, wilde
laten zien. Ze was daardoor
geroerd, en er erg dankbaar
voor.
Deze en andere ontmoetingen laten mij zien hoe God
werkt in deze wereld en hoe
de HEERE het getuigen op
straat zegent met veel onverwachte gesprekken.

gon de voorbijgangers
luidkeels aan te spreken en
meteen folders in de hand
te duwen. “Zie je?” zei hij.
“Je staat er veel te weinig
enthousiast bij.” Nu hij
toch had ingezien dat ik
geen goede evangelist was,
vond ik het niet zo moeilijk
om hem te vragen wat hij
geloofde van God. Hij bleek
een moslim te zijn die wel
geïnteresseerd was in het

Een andere ontmoeting die
ik niet gauw zal vergeten is
dat ik folders stond uit te
delen en een jongen mij een
tijdje vanuit een winkelportiek stond te observeren. Na
een poosje kwam hij naar
me toe. Blijkbaar straalde ik
die dag niet uit dat ik het
met vreugde deed want hij
vroeg me waarom ik dit
werk deed en of ik het leuk
vond om te doen. “Spreek je
iedereen aan?” vroeg hij
nog. “Zeker,” antwoordde ik,
“want God wil niet dat iemand verloren gaat.” “Je
moet het heel anders doen,
man!” zei hij, en hij pakte de
folders van me over en be-

christelijk geloof, want hij
was wel eens naar lezingen
over het christelijk geloof
geweest. “Organiseren
jullie ook lezingen?” vroeg
hij. “Dat moeten jullie gaan
doen,” raadde hij ons aan.
Ik heb hem later helaas
niet meer gezien, zoals
zoveel mensen die je op
straat spreekt. Dat dringt
ons om des te meer onze
mond niet te houden en te
bidden om de leiding van
Gods Geest, elke dag dat
we met Sjofar het evangelie mogen uitdragen, maar
ook elke dag van ons leven.

Aris van Dijk

Twee vrouwen …
In Hilversum sprak ik een
vrouw aan van tussen de dertig en veertig jaar over de
goede boodschap van de Bijbel. Zij vertelde dat ze alles al
wist van het geloof want ze
was HBO docente godsdienst
en levensbeschouwingen.
Toen ik haar vroeg in welke
godsdienst je de enige ware
God kunt vinden ging ze in de
verdediging. Ik legde haar uit
dat er maar één waarheid kon
zijn. Na een kort gesprek liep
ze geërgerd door met de
woorden: ik heb mijn eigen
waarheid! Ze had veel kennis
in haar hoofd, maar het leefde
niet in haar hart. Even later
ontmoette ik een vrouw van
dezelfde leeftijd en ging ook
met haar in gesprek over het
Evangelie. Ze was hier niet
bekend mee vertelde ze en
had de Bijbel nog niet eerder
gelezen. Ze luisterde aandachtig naar wat ik haar uitlegde, zonder enige weerstand. Ik vertelde haar van
zonde en genade. Ik legde
haar uit waarom Jezus naar
deze aarde moest komen. Ze
begon vragen te stellen en
bleef luisteren. Na een gesprek van zo’n drie kwartier
namen we afscheid. Ze bedankte me hartelijk voor de
duidelijke uitleg en ging met
een Bijbel in haar hand verder. Ze was zichtbaar aangeraakt. En dan weet ik, het was
de Heilige Geest die erbij was,
Hij gaf de woorden. Twee
verschillende vrouwen, twee
verschillende reacties. Twee
wegen. Eén God. Soli Deo
Gloria!

Hendri Snetselaar
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Planning 2019
evangelisatieacties
jan
Amersfoort
Amsterdam
Bijlmer (HHK)
Amsterdam
De Dam

26
5
26

Apeldoorn
Arnhem
Breda
(IRS)
Den Bosch
(IRS)

19
10
24

Den Haag
Dordrecht
(Passion)
Ede
(gezam. kerken)
Enschede
(gezam. kerken)

26

Harderwijk

11

12

feb

mrt

juni contactpersoon
Rosanne - 0622689696
23
23
18
22
planning@evangelisatiesjofar.nl
Jeanet - 0346211091
2
2
6
4
1
info@kruispunt-bijlmer.nl
Rosanne - 0622689696
23
23
27
planning@evangelisatiesjofar.nl
Wekelijks evangelisatieacties
Jan - 0619283468
samenwerkende kerken
jan12vanleeuwen@hotmail.com
Rosanne - 0622689696
16
9
20
25
22
planning@evangelisatiesjofar.nl
Thea - 0648263234
14
14
11
9
13
planning@evangelisatiesjofar.nl
Thea - 0648263234
21
21
23
23
27
planning@evangelisatiesjofar.nl
Thea - 0648263234
21
planning@evangelisatiesjofar.nl
Marja - 0649466055
18
evangelisatiesjofar@gmail.com
Kees - 0645526790
23
23
27
25
22
cimminck@gmail.com
Anja 9
9
13
11
8
jjboschvoortman@gmail.com
Rosanne - 0622689696
8
8
12
10
14
planning@evangelisatiesjofar.nl

HardinxveldGiessendam
(popconcert)

Hilversum

april

mei

Hermine - 0648642127
evangelisatiesjofar@gmail.com

26

3

7

7

4

Nijmegen

2

6

25

15

Rijssen (Elsrock)
(popconcert)
Wageningen
(HHG Ede)
Wekerom
(Hent)

12

9

9

13

11

8

26

23

23

27

25

22

Zwolle

18

15

15

19

17

21

8

Thea - 0648263234
planning@evangelisatiesjofar.nl
Rosanne - 0622689696
planning@evangelisatiesjofar.nl
Ronald - 0615896243 evangelisatiesjofar@gmail.com
Sonja - 0615496371
svbodegraven@solcon.nl
Joan - 0645910410
joanbakker@solcon.nl
Thea - 0648263234
planning@evangelisatiesjofar.nl
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juli

Amersfoort
Amsterdam
Bijlmer (HHK)
Amsterdam
Gay Pride
Apeldoorn
Arnhem
Breda
(IRS)
Den Bosch
(IRS)
Den Haag
Echteld (Duikenburgse dagen)
Ede
(gezam. kerken)
Enschede
(gezam. kerken)
Gorinchem
(popconcert)
Harderwijk
Hilversum
Lunteren
(Braderie/ Oud
Lunterse dag)

dec contactpersoon
Rosanne - 0622689696
27
17
28
26
23
28
planning@evangelisatiesjofar.nl
Jeanet - 0346211091
6
3
7
5
2
7
info@kruispunt-bijlmer.nl
Rosanne - 0622689696
3
planning@evangelisatiesjofar.nl
Wekelijks evangelisatieacties
Jan - 0619283468
samenwerkende kerken
jan12vanleeuwen@hotmail.com
Rosanne - 0622689696
27
24
28
26
23
28
planning@evangelisatiesjofar.nl
Thea - 0648263234
11
8
12
10
14
12
planning@evangelisatiesjofar.nl
Thea - 0648263234
25
26
24
28
26
planning@evangelisatiesjofar.nl
Thea - 0648263234
19
planning@evangelisatiesjofar.nl
23, 24,
Cor - 0617496324
25
c.van.brummelen@kliksafe.nl
Kees - 0645526790
27
24
28
cimminck@gmail.com
Anja 13
10
14
12
9
14
jjboschvoortman@gmail.com
Hermine - 06-48642127
30
evangelisatiesjofar@gmail.com
Rosanne - 0622689696
12
9
13
11
8
13
planning@evangelisatiesjofar.nl
Thea - 0648263234
4
1
5
3
7
5
planning@evangelisatiesjofar.nl

17, 24, 7, 14,
31
31

Maastricht

19

Nijmegen

20

Putten
(Ossenmarkt)
Rhenen (Rijnfeest/
popconcert)
Wageningen
(HHG Ede)
Wekerom
(Hent)
Zwolle

aug

sept

okt

nov

Thea - 0648263234
planning@evangelisatiesjofar.nl

Data onzeker: raadpleeg de
website

24

24

21

19

16

21

9
13
13

19

10

16

14

12

9

14

28

26

23

28

20

18

15

20

Thea - 0648263234
planning@evangelisatiesjofar.nl
Rosanne - 0622689696
planning@evangelisatiesjofar.nl
Rosanne - 0622689696
planning@evangelisatiesjofar.nl
Marja - 0649466055
evangelisatiesjofar@gmail.com
Sonja - 0615496371
svbodegraven@solcon.nl
Joan - 0645910410
joanbakker@solcon.nl
Thea - 0648263234
planning@evangelisatiesjofar.nl
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Doelstelling
Sjofar

Bestuur
Dhr. J.D. Liefting
Lunteren
Voorzitter

• 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.

Dhr. H. van den Brink
Apeldoorn
Penningmeester
Dhr. H. Snetselaar
Lunteren
Secretaris
Dhr. C. van Brummelen
Veenendaal
Lid, Planning, PR
Bezoek onze website:
www.evangelisatiesjofar.nl

