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(St. Evangelisatie Sjofar beschikt over een ANBI-verklaring!) 

Het zou goed zijn voor iedere christen 
eens mee te gaan evangeliseren. 

Wat is er nog veel werk te doen 
op het evangelisatie-gebied! 

Straatevangelisatie is  

geweldig om te doen! 



In dit nummer: 
Van de voorzitter 3 
In de media 4-5 
Nieuwe evangelisatiemogelijkheden 6 
Muziekfeesten 8 
Ervaringen van de straat 8-9 
Fotopresentatie 10-13 
Ervaringen en bemoedigingen van de straat 14-15 
Samenwerking met andere organisaties 16 
Mooi initiatief van het Van Lodenstein College 18 
Samenwerking met kerken Veenendaal 19 
Samenwerking met studenten CSFR Nijmegen 20 
Wat hebben Sjofar en Krachtomteveranderen.nl gemeen? 21 
Evangelisatie op de markt in Wageningen 22 
Straatevangelisatie is geweldig om te doen! 22-23 
Planning acties 26-27 
Colofon 28 

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? 

‘Wie in de Zoon gelooft, 
heeft eeuwig leven’         
Johannes 3: 36 

Ezechiël 33:6 
 
‘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’. 
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keer kwam in een nederige 
gestalte van een Mens, voor 
schande en dood, en Die een 
tweede keer als de Koning van 
de Koningen, zal komen voor 
heerlijkheid en heerschappij. U 
denkt eraan dat u een wachter 
bent, en, terwijl u ziet dat het 
gevaar oprukt, u niet aarzelt dat 
bekend te maken. U moet Zijn 
boodschap van waarschuwing 
en berisping brengen, en geen 
pijlen sparen. U mag de bood-
schap niet laten verwateren, 
geen enkele vorm van zonde 
bedekken, maar de vinger pre-
cies op elke wond leggen, en de 
mensen smeken zich af te keren 
van hun zondige weg. Het 
kwaad rondom u drukt zwaar op 
uw hart en daarom verheft u uw 
stem als een bazuin. 
 
Zij zullen u misschien verachten 
en corrigeren/terechtwijzen; zij 
zullen u misschien 
een zwartgallige 
onheilsbrenger 
noemen; mogelijk 
zullen zij uw raad-
geving toeschrij-
ven aan onzuivere 
drijfveren, zoals 
arrogantie, eigen-
dunk, trots of 
jaloezie. Maar u 
wilt mensen die 

De wachter 

Voor u, als christen, is het ver-
standig om, op grond van de 
Bijbelse boodschap, de booshe-
den van de tijd qua betekenis te 
duiden. U heeft de ondankbare 
taak om uw medemens erop te 
wijzen hoe het er voor staat. 
Veel mensen maken zichzelf 
wijs dat alles in orde is, maar 
als u van uw medemensen 
houdt dan mag u niet zwijgen 
en moet u aangeven dat het 
alleen in orde komt door het 
geloof in de Heere Jezus Chris-
tus en dat alleen Zijn bloed 
reinigt van al de zonden. 
 
U wilt graag vertellen van Hem, 
onze Heere Jezus, die de eerste 

volgens de 
Bijbel, in 
een afgrij-
selijke situ-
atie verke-
ren, ervan 
weerhou-
den zichzelf 
definitief in 
de diepste 
ellende te 

storten, zelfs als u daarin ver-
keerd begrepen en belasterd 
wordt. Liever jezelf er aan wa-
gen, zelfs de haat van broeders 
en zusters doorstaan, dan de 
waarschuwingen in te trekken. 
Als zij uw waarschuwingen in 
de wind slaan en zich niet be-
keren, zal hun bloed niet van 
uw geëist worden. Als zij zich 
bekeren, dan heeft u ook hun 
ziel in veiligheid gebracht. 
 
Henk van den Brink 
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lieten nemen of ze met ons een 
gesprek aan wilden gaan of wat 
materiaal mee wilden nemen. 
Het mooie van onze Bijbelbus-
sen en kramen is, dat ze goed 
opvallen en dat de teksten van 
een afstand goed te lezen zijn. 
Hierdoor evangeliseren we al 
zonder mensen aan te spreken. 
Het was in de beginperiode erg 
rustig op straat maar al de da-
gen dat we aanwezig waren, 

hebben we verschillende tot 
zelfs vele gesprekken mogen 
voeren. Het aantal Bijbels dat 
afgelopen jaar is verspreid, is 
zelfs meer dan het jaar ervoor 
en er zijn verschillende nieuwe 
initiatieven ontplooid en nieu-
we vrijwilligers hebben zich 
aangemeld. Kortom, er was veel 
belangstelling voor het Evange-
lie. We hebben de goede hand 

Evangelisatie in coronatijd 
 
Begin 2020 begonnen we vol 
goede moed met een nieuw 
jaar, met weer vele evangelisa-
tieacties in het vooruitzicht. 
Totdat in maart de maatregelen 
om het coronavirus in te dam-
men zo rigoureus werden, dat 
verschillende gemeenten 
hun vergunningen introk-
ken of samenwerkende 
kerken het risico te groot 
vonden om nog de straat op 
te gaan. 
 
Persoonlijk heb ik hier mee 
geworsteld. ‘Heere, waarom 
nu terugtrekken terwijl 
mensen juist nu, nu hun 
zekerheden op wankelen 
staan en met zingeving 
bezig zijn, het Evangelie zo 
hard nodig hebben? Moeten 
we de overheid dan meer 
gehoorzaam zijn dan U, die 
ons de opdracht geeft het 
Evangelie te verspreiden?’ 
Gelukkig kwam de overheid 
al gauw met de boodschap 
dat demonstraties en uitin-
gen van geloof, grondwet-
telijk niet konden worden 
tegengehouden. Na overleg 
met de politie en de burge-
meester van Den Haag 
konden we onze eerste 
actie in coronatijd in maart 
voortzetten. Als bevestiging 
dat we de overheid mee 
hadden, kregen we in een 
ontmoeting op straat nog 
persoonlijk een bemoediging 
van onze minister-president 
Rutte. 
 
Als stichting hebben we toen 
besloten om passief aanwezig 
te zijn op straat. Dit hield in dat 
we de bus of kraam plaatsten 
en met maximaal twee perso-
nen achter de kraam bleven en 
passanten zelf het initiatief 

Van de voorzitter 
van de Heere hierin gezien dat 
Hij, vooral ook in deze periode, 
wil dat het Evangelie doorgaat. 
Wij willen, kunnen en zullen 
niet zwijgen van onze Heere 
Jezus Christus! 
 
We wensen jullie voor 2021 
waakzaamheid, nuchterheid en 
volharding toe, gecombineerd 
met een getuigend en biddend 
leven. Totdat Jezus komt! 

Kolossenzen 4 vers 5: Wandelt 
met wijsheid bij hen, die buiten 
zijn, de bekwame tijd uitkopen-
de. 6 Uw woord zij te allen tijd 
in aangenaamheid, met zout 
besprengd, opdat gij moogt 
weten, hoe gij een ieder moet 
antwoorden. 
 
Jan-Dirk Liefting  
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Vergunningen 
aanvrager 

Ook op Insta 
worden de be-
richten zoals op 
Facebook ge-
plaatst. Met als 
doel om mensen meer be-
trokkenheid bij het evange-
lisatiewerk te laten krijgen. 

In het afgelopen jaar werd 
bijna wekelijks een kort 
verslag over het evangelisa-
tiewerk op Facebook ge-
plaatst. Waarin vele bemoe-
digingen te lezen zijn maar 
ook de weerstand die het 
Evangelie geeft. En waarin 
te lezen is hoe God het 
evangelisatiewerk zegent.  

Chauffeurs  
Wij zoeken dringend perso-
nen die af en toe de evange-
lisatiebus of -kraam naar 
een locatie in het land wil-
len brengen. Rijbewijs B is 
voldoende. 
Tevens zoeken we personen 
die onze bussen en kramen  
willen schoonmaken en 
kleine klusjes kunnen ver-
zorgen. 
Heb je interesse in één van 
bovenstaande taken of wil 
je meer informatie neem 
dan contact op via 
info@evangelisatiesjofar.nl.  
Voor beide vacatures is het 
fijn als je uit de omgeving 
van Ede/Lunteren of omge-
ving Nijkerk/Putten komt. 

Facebook 

In de media 
In het afgelopen jaar is het 
evangelisatiewerk vanuit 
Sjofar regelmatig in de me-
dia geweest. Over een aan-
tal publicaties hiervan lees 
je hierna meer. 

Facebook:  
EvangelisatieSjofar 

Vacatures 
Dringend hulp gezocht! 

Wij zoeken iemand die be-
nodigde vergunningen en 
parkeerontheffingen voor 
ons kan aanvragen bij de 
betreffende gemeentes, 
waar de evangelisatieacties 
plaatsvinden.  
In de praktijk betekent dit 
veel digitale formulieren 
invullen en documenten 
zorgvuldig archiveren.  
Werk je graag samen en ben 
je secuur en ca. 2-4 uur per 
week beschikbaar? Dan 
horen wij heel graag van je.  

Reformatorisch 
Dagblad (20-10-20) 

onmiddellijk over dingen die 
van levensbelang zijn. Ie-
dereen zoekt naar antwoor-
den: Wat gebeurt er toch 
allemaal? Wat vindt God 
hiervan, zou Hij hiermee ook 
te maken hebben?’ Opmer-
kelijk was dat hij de afgelo-
pen maanden ontzettend 
weinig negatieve reacties 
kreeg. ‘Normaal zijn er altijd 
wel mensen die je de huid 
vol schelden. Nu bijna niet. 

‘Ontvankelijker voor geloof 
in coronatijd’  
Jan Dirk Liefting staat regel-
matig met een kraam met 
Bijbels en evangelisatiefol-
ders in een winkelcentrum 
of op een markt. Normaal 
gesproken spreekt hij men-
sen actief aan, maar de ach-
terliggende periode bleef hij 
achter de kraam staan. Het 
valt hem op dat de gesprek-
ken minder over koetjes en 
kalfjes gaan. ‘Als je een ge-
sprek aanknoopt, gaat het 

Reformatorisch 
Dagblad (27-6-20) 

‘Evangeliseren op het Kloos-
terplein’  
In een interview met Piet 
Bloed, een gepensioneerd 
boer, lezen we wat hij tij-
dens een dag evangeliseren 
meemaakt. De dag begint 
met lezen uit Johannes 17 
en gebed om wijsheid en 
zegen voor de stad en de 
hele wereld. Zijn motivatie 
om te gaan evangeliseren is 
dat Nederland een zen-
dingsland is. Er gaan zoveel 
mensen verloren, zo ontzet-
tend veel jongelui hebben 
nooit een Bijbel in de hand 
gehad. ‘We leven in bezet 
gebied maar hebben goede 
moed want in Christus zijn 
we meer dan overwinnaar’, 
vertelt Piet. Wij kunnen 
geen mensen bekeren maar 
God doet dat wel en dat laat 
Hij ook regelmatig zien. Ook 
ervaart hij weerstand van 
mensen die hem uitschel-
den. Al komen deze mensen 
er gelukkig wel eens op 
terug. We lezen over ver-
schillende ontmoetingen die 
dag. Na een getuigenis van 
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Nieuws uit 
Hilversum 10-5-20 
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Bezoek onze website: 

www.evangelisatiesjofar.nl 

‘De Bijbelbus, een omgeto-
verde ambulance van Stich-
ting Evangelisatie Sjofar, 
staat regelmatig op het plein 
voor het station van Hilver-
sum.’  
We lezen in dit interview 
met Jan-Dirk Liefting dat 
Stichting Sjofar als doel 
heeft mensen bekend te 
maken met het Woord van 
God door heel Nederland. Er 
wordt gevraagd hoe Sjofar 
omgaat met de regels van 
de overheid rondom de co-
ronacrisis. ‘We houden ons 
aan de maatregelen omdat 
we in de Bijbel lezen dat 
God de regering heeft ge-
schapen en wij geloven het 
Woord van God. Een samen-
leving zonder overheid zou 
een chaos worden. We mo-
gen de straat nog op gaan, 
zij het met beperkende 
maatregelen. We stappen in 
deze tijd minder actief op de 
mensen af. De mogelijkhe-
den zijn nog ruim voldoende 
om uit te gaan. Al spreken 
we nu veel minder mensen, 
elk mens is waardevol. De 
crisis overvalt ons niet, de 
Bijbel waarschuwt ons dat 
er aardbevingen, besmette-
lijke ziekten, rampen, gaan 
komen. We zien het en dat 
bevestigt ons dat het Woord 
van God waar is’.  

Website vernieuwd 

In een interview met Hendri 
Snetselaar wordt hem ge-
vraagd hoe hij betrokken is 
geraakt bij Sjofar. En hoe 
Sjofar te werk gaat. Hendri 
legt uit dat hij jaren geleden 
geraakt werd doordat jonge-
ren in zijn dorp Lunteren op 
zomermarktfeesten niet 
aangesproken werden met 
het Evangelie. Terwijl de 
kerk geopend was. Tijdens 
zijn zoektocht naar moge-
lijkheden hier te evangelise-
ren werd Sjofar benaderd. 
‘Nu staan we met hen en 
met het Evangelie op de 
zomermarkten. We zijn er-
van overtuigd dat iedereen 
Jezus nodig heeft. Daarom is 
Sjofar aanwezig in vele ste-
den in Nederland. De passie 
voor het evangelisatiewerk 
legt God in ons hart. De 
Sjofar is een hoorn waarop 
geblazen werd als waar-
schuwing. God heeft ons 
een brief gegeven, de Bijbel, 
waarin te lezen is hoe we 
vanuit het Evangelie met 
Hem mogen leven. We lezen 
hierin ook over de bazuin. 
Bij de wederkomst van Jezus 
zal er ook op de Sjofar ge-
blazen worden. Hier kijken 
we naar uit’.  

Radio EdeFM 
1-7-20 

Want ik schaam mij 

niet voor het Evangelie 

van Christus, want het 

is een kracht van God 

tot zaligheid voor ieder 

die gelooft.’ 

Romeinen 1:16 

Puntuit  
(30-10-2020)  
Evangeliseren met Hermine 
den Breejen 
Hier wordt Hermine gevolgd 
tijdens het evangeliseren. 
Mensen worden aangespro-
ken met de boodschap: Je-
zus roept ook jou. Folders 
en Bijbels worden uitge-
deeld. Zichtbaar is dat ook 
in deze tijd met het corona-
virus evangeliseren mogelijk 
is, zij het met beperkende 
maatregelen. Gelooft u dat 
God bestaat? Denk je er wel 
eens over na? Dit levert 
verschillende reacties op en 
ze reikt regelmatig een fol-
der of Bijbel uit. Hermine 
vertelt dat ze dankbaar is 
als ze een schakeltje in ie-
mands leven mag zijn. Ze 
getuigt vanuit de bewogen-
heid van Jezus die ze in de 
Bijbel leest. God verdient 
om tot eer van Hem te le-
ven. Getuigen is een op-
dracht voor iedere christen. 
God is trouw, Gods genade 
werkt overal dwars door-
heen. Iedereen die God kent 
mag evangeliseren. U zult 
Mijn getuigen zijn. 
Bekijk de bijdrage op 

 

een oudere dame in Christus 
over haar toekomstverwach-
ting lezen we: Bloed straalt.  

(Vervolg van pagina 4) 
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Nieuwe  
Evangelisatie-
mogelijkheden 

Afgelopen jaar is er, vanwe-
ge de coronacrisis, een aan-
tal acties op braderieën en 
bij muziekfeesten niet door-
gegaan. Hierdoor kwam er 
ruimte vrij voor nieuwe ini-
tiatieven die op ons pad zijn 
terecht gekomen. 
De Dam, Amsterdam 
We hebben sinds afgelopen 
jaar nu ook een maandelijk-
se actie op de Dam. Op de 
Dam heerst veel onvrede. Er 
wordt vandaag de dag veel 
geprotesteerd en daarom 
geloven wij dat we er moe-
ten zijn om een tegengeluid, 
het geluid van Gods Woord, 
te laten horen. 
Den Haag 
In den Haag hebben we een 
vaste locatie gekregen op 
het Plein bij de Tweede 
Kamer. In coronatijd hebben 
we als Sjofar gekeken hoe 
we ons land en volk zo 
breed mogelijk kunnen be-
reiken met het Evangelie. In 
die periode waren we in 
Den Haag en hadden we 
mooie gesprekken met Ka-
merleden en pers. Regelma-
tig kwamen politici bij onze 
kraam voor een Bijbel of 
flyer. We zagen dat hier een 
mooie gelegenheid was om 
bekendheid aan het Evange-
lie te geven. We zullen ons 
in Den Haag dan ook hoofd-
zakelijk richten op politici 
en pers. 
Veenendaal 
In Veenendaal zijn we bena-
derd om, in samenwerking 

met vier kerken, een evan-
gelisatieproject op te rich-
ten. We richten ons hier op 
de onkerkelijken, maar ook 
op de vele burgers die zich 
christen noemen maar uit-
eindelijk geen levende rela-
tie met de Heere hebben. 
We hebben hier ook een 
flyer voor gemaakt. We ho-
pen hier in 2021 verder 
structuur aan te kunnen 
geven. 
Heerenveen 
Op straat zijn we regelmatig 
aangesproken door christe-
nen uit Friesland en Gronin-
gen. We werden uitgeno-
digd om dit mooie werk ook 
in hun provincie te komen 
doen. 
Afgelopen zomer zijn we 
een aantal keren wezen 
pionieren in Heerenveen. 
Dit waren mooie momenten. 
Ook in 2021 willen we hier 

mee verder gaan. 
Maastricht 
Hier komen we elk jaar een 
dag in de zomer en een dag 
voor kerst. We bemerken 
hier veel onkunde, maar ook 
belangstelling voor de Bij-
bel en helaas weinig activi-
teiten op het terrein van 
evangelisatie. 
We zoeken naar mogelijkhe-
den (vrijwilligers) om in 
2021 hier maandelijks aan-
wezig te kunnen zijn met 
het bevrijdende Evangelie 
van de Reformatie. Sola 
gratia! 
Den Helder 
Afgelopen jaar hadden we 
contact met Stichting in 
Grazige Weiden uit Den 
Helder. Van deze organisa-
tie zouden we een partij 
dagboekjes afnemen. Omdat 
we hiervoor naar Den Hel-
der moesten om ze op te 

7 nieuwe locaties 
De oogst is groot! Helpt u mee?  
Meld u aan! 
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Nieuwe bussen 
Afgelopen jaar hebben we 
onze tweede Bijbelbus, de 
zogenaamde ‘LCJ-bus’, zo 
vaak in mogen zetten dat 
we een derde bus in over-
weging hebben genomen. 
Door onze oude witte bus in 
te ruilen konden we met 
een bijbetaling (waar onver-
wacht giften voor binnen-
kwamen) een derde voorma-
lige ambulance aanschaffen. 
Dit keer een kleinere Volks-
wagen Transporter bus, die 
we omgebouwd hebben 
naar camper en kunnen 
gebruiken op kleinere loca-
ties. 
Tevens hebben we een per-
sonenwagen aan kunnen 
schaffen, die speciaal be-
doeld is om de nieuwe kra-
men te vervoeren naar de 
locaties. Door deze auto in 
de stijl van de bussen te 
beletteren, wordt ook tij-
dens het vervoer van de 
kramen langs de weg ge-
ëvangeliseerd. 

Kramen 
 

De kramen die we vorig jaar 
hebben laten bouwen zijn 
nu volledig klaar en belet-
terd. 
We bedanken alle sponsors, 
het bedrijf dat de spandoe-
ken heeft geleverd en onze 
broeder die de belettering 
heeft verzorgd, voor hun 
inzet. Het zijn prachtige 
kramen geworden die ge-
zien mogen worden! 
 

Stichting Evan-
gelisatie Sjofar 
ontzorgt! 
 

Naast ons eigen evangelisa-
tiewerk willen wij ons ko-
mend jaar meer gaan inzet-
ten voor facilitaire onder-
steuning bij het evangelisa-
tiewerk van kerken en ge-
meenten. Wij zijn bereid om 
voor uw kerk pro Deo de 
volledige organisatie van 
het straatwerk op ons te 
nemen. We kunnen de ver-
gunningen verzorgen en 
leveren een Bijbelbus of 
Bijbelkraam op uw locatie. 
Tevens kunnen we, indien 
gewenst, een stuk training 
verzorgen en kunnen evan-
gelisten van Sjofar assiste-
ren. 
Samen met uw gemeentele-
den kunnen we dan aanwe-
zig zijn in uw stad of dorp 
en zo in contact met onze 
medemens het Evangelie 
doorgeven. 
Bekijk de pagina’s 10 t/m 13 
voor een overzicht van het 
beschikbare materieel. 
Neem gerust contact met 
ons op! 
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halen, hebben we hier een 
evangelisatieactie in het 
winkelcentrum aan gekop-
peld. 
Dit was een mooie gelegen-
heid om er weer eens heen 
te gaan, omdat in het verle-
den verschillende vrijwil-
ligers van Sjofar geassis-
teerd hebben in het opgehe-
ven Bijbelhuis. Nu dit er niet 
meer is, kunnen we kijken of 
we wellicht vanuit Sjofar in 
samenwerking met lokale 
gemeenten op straat aanwe-
zig kunnen zijn met het 
bevrijdende Evangelie. 
Rotterdam 
Rotterdam is al jaren in 
beeld bij Sjofar. We hopen 
in 2021 hier te gaan pionie-
ren en zoeken nog naar 
mogelijkheden voor samen-
werking. Als jullie tips heb-
ben horen we het graag. 
Evangelisatie op het water 
Afgelopen jaar hadden we 
geen mogelijkheden om 
jongeren te benaderen op 
muziekfestivals. 
Toen we tot de ontdekking 
kwamen dat grote groepen 
jongeren zich afgelopen 
zomer op de stranden heb-
ben opgehouden, kwam het 
plan om langs en op het 
water te gaan evangelise-

ren. Het is nog een plan en 
we weten niet hoe de Heere 
dit leidt. Als jullie nog tips 
hebben, dan horen we dat 
graag.  
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Muziekfeesten 
Het afgelopen jaar stond er 
een aantal acties gepland. 

Zo hoopten we weer bij ‘The 
Passion’ te staan, bij de zo-
merfeesten in Gorinchem, 
bij Elsrock in Rijssen en nog 
een aantal feesten. Door de 
maatregelen van het coro-
navirus werden al deze fees-
ten afgelast en daarmee ook 
onze acties.  
Voor komend jaar bezinnen 
we ons op andere mogelijk-
heden om jongeren toch op 
te zoeken op plekken waar 
ze juist in deze tijd verza-
melen.  
Het afgelopen jaar was er 
tijd om terug te kijken op de 
muziekfeesten waar we tot 
nu toe aanwezig waren. Er 
zijn mooie, zegenrijke ge-
sprekken geweest. Op de 
juiste momenten krijgen we 
een verhaal terug van jon-
geren die het gesprek of 
onze aanwezigheid nog 
kunnen herinneren.  
Zo ontmoette ik pas een 
jongen, die vertelde over 
zijn oude feestvolle leven. 
We hadden zo een gesprekje 
en evangelisatie kwam ook 
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langs. Ik vertelde hem dat ik 
ook evangeliseerde bij mu-
ziekfeesten, zoals Venture-
land. Hij keek me verbaasd 
aan: ‘Maar dan waren jullie 
dat!’ Enkele jaren geleden 
liep hij naar de ingang van 
Ventureland toen hij langs 
een opvallende gele bus 
kwam. Hij was christelijk 
opgevoed dus wist al snel 
waar het over ging. Hij 
vroeg aan één van onze 
evangelisten of hij een Bij-
bel mocht. De evangelist 
voelde aan dat hij onder 
invloed was en hij geen 
serieuze belangstelling had. 
Later is deze jongen toch tot 
geloof gekomen. Bijzonder 
om zo te horen hoe God Zijn 
soevereine weg gaat met 
allerlei jongeren op allerlei 
manieren.  
Hermine den Breejen  
 
Vorig jaar was Lise-Marie 
mee met de evangelisatie-
actie naar de zomerfeesten 
in Gorinchem. Hieronder is 
een deel van haar verhaal te 
lezen.  
 
Op weg naar Gorinchem zie 
ik al enkele gele borden die 
mij leiden naar het punt van 
het feest. Net over het spoor 
zie ik de gele ambulance 
van Sjofar met de verster-
king in een kring staan. Ge-
vouwen handen en gesloten 
ogen. Gebed voor het mo-
ment dat wij van over het 
hele land mensen gaan ont-
moeten met ieder hun eigen 
verhaal. 
In gebed de roep naar God 
om hulp en kracht deze 
avond. Maar ook ons opzien 
en uitzien naar de ontmoe-

tingen. 
Na het gebed splitsen we 
ons op met ieder een stapel 
folders en Bijbels.  
Bent u benieuwd hoe deze 
avond verloopt? Leest u 
verder op onze website. 

Lise-Marie Qualm 

Ervaringen van 
de straat 1 

Voor het eerst ging ik mee 
om te gaan evangeliseren 
op de markt in Harderwijk. 
In het half uur op de fiets 
ernaartoe probeerde ik maar 
te bidden dat Gods wil zou 
geschieden. Hoe ‘goed’ het 
zou gaan kan toch niet af-
hangen van mijn motivatie, 
hoe oprecht ook. Want de 
opdracht ligt er nog steeds: 
onderwijs alle volken. Ook 
uit onze bekende omgeving 
weten we dat zoveel men-
sen Jezus Christus niet als 
hun Verlosser hebben aan-
genomen. 
Van tevoren was het goed 
om eerst rustig door te spre-
ken wat we uitdelen, eerde-
re ervaringen van straat-
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evangelisatie te delen en 
ons werk te beginnen met 
een Bijbelgedeelte en ge-
bed. Het zou goed zijn voor 
iedere christen eens mee te 
gaan evangeliseren. Het 
leert je naar de werkelijke 
kern van je geloof terug te 
gaan: als ik op straat iemand 
aanspreek en het komt tot 
een gesprekje, wat zeg ik 
dan? God heeft ons met 
verschillende persoonlijkhe-
den en gaven geschapen, 
dus zijn er ook verschillende 
taken voor ons christenen, 
maar iedereen zou zich toch 
regelmatig moeten blijven 
bedenken: wat houdt mijn 
geloof in? En wat betekent 
dat voor de praktijk van 
mijn leven? 
Een gesprek met een mos-
limman zal ik nooit verge-
ten. Hij kwam met de fiets 
aan de hand de markt opge-
lopen en ik vroeg hem of ik 
hem een folder mocht ge-
ven. ‘Ja hoor’. ‘Gelooft u in 
God?’ vroeg ik; iets derge-
lijks stond op de voorkant. 
‘Ja, ja in Allah’. Op school 
vroeger had hij wel onder-
wijs uit de Bijbel gehad. We 
hadden verder een interes-
sant gesprek over de samen-
leving die verhardt als men-
sen niet meer religieus zijn. 
Je gelooft dan in niets meer 
boven de mens en dan gaan 
de dingen niet goed. Met 
wat moeite, en ik bad on-
dertussen, wilde ik het ge-
sprek toch een andere kant 
op draaien. Jezus, Isa noe-
men zij Hem, was een pro-
feet. Mohammed was de 
beloofde profeet die geko-
men is. Of ik mocht vertel-
len wat ik van Jezus geloof? 

Dat mocht wel. Nee, dat zou 
hij nooit willen geloven dat 
God een Zoon heeft. ‘Wij 
moeten goed leven voor 
Allah, daar worden wij dan 
voor beloond’. We rondden 
het gesprek af. Hij vond het 
heel goed dat ik hier stond. 
Hij wist niet wat hij zei, God 
is almachtig en kan ook 
deze man bekeren. Hij nam 
de folder mee en zou hem 
aan iemand anders geven 
als hij hem gelezen had. 

Hallo! Mijn naam is Heidi 
Jansen, ik woon in Garderen, 
getrouwd met Aart en wij 
hebben 3 kinderen. 
Enkele jaren geleden heb ik 
de evangelisatiecursus ge-
volgd van de HHK. Eén van 
de opdrachten was om een 
dag mee te gaan met straat-
evangelisatie. Het was niet 
verplicht maar werd wel 
aanbevolen. Ik wilde deze 
opdracht uitvoeren, maar 
zag daar erg tegenop en het 
voelde voor mij wel als een 
verplichting. Toch heb ik mij 
aangemeld bij Sjofar om 
een keer mee te gaan naar 
Arnhem. Wat was dat een 
bijzondere ervaring! Het 
team dat mij begeleidde, 
maar ook de mensen op 
straat. Ik was verrast dat er 
in zo’n grote stad toch men-
sen waren die meer wilden 
weten over God. Dat men-
sen zo open waren over hun 
problemen/teleurstellingen 
en vertelden dat ze het zo 
fijn vonden dat er een luis-

terend oor was. Ik ging die 
eerste dag vol indrukken 
naar huis met in mijn ge-
dachten ‘wat is er nog veel 
werk te doen op het evan-
gelisatiegebied’. 
Zo begon dit vrijwilligers-
werk. Met enige regelmaat 
probeer ik mee te gaan naar 
Arnhem. Ik ga niet maande-
lijks maar dat is juist ook zo 
fijn bij Sjofar, dat ze je daar-
in vrijlaten. Het is geen ver-
plichting. Maar wij hebben 
wel de roeping daartoe. 
Ondanks afwijzingen is het 
vaak voor mij persoonlijk 
ook een bemoediging als ik 
weer mee ben geweest. En 
dat je toch ook iedere keer 
weer medechristenen ont-
moet, waar je mooie ge-
sprekken mee hebt. En wat 
ook zo mooi is: bijna 2 jaar 
geleden wilde Aart ook wel 
eens een dagje mee om te 
ervaren wat evangeliseren 
is. Ook hij raakte gemoti-
veerd en sindsdien zijn wij 
geregeld samen in Arnhem 
te vinden. Daarom, lezer, ga 
gewoon eens een dagje mee 
en ervaar het zelf. God is het 
zo waard!  

Heidi Jansen 

Ervaringen van 
de straat 2 



Sjofar als facilitaire ondersteuner. Fotopresentatie 
‘vervoer– en evangelisatiemiddelen van Sjofar’  
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Fotopresentatie pagina 10-13  
dankzij fotografe Lianne Haze 
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Fotopresentatie pagina 10-13  
dankzij fotografe Lianne Haze 
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‘Mijn naam is Kees de Jong, 
ben 70 jaar jong en geniet 
van de heerlijkheid van de 
grijsheid. Woon mijn hele 
leven al in Sprang-Capelle 
en heb daar een prachtige 
christelijke opvoeding geno-
ten van mijn godvruchtige 
ouders. Ik was achtereenvol-
gens lid van beide Neder-
lands Hervormde kerken en 
sinds 2008 van de Hersteld 
Hervormde Kerk. Namens 
deze kerk evangeliseren we 
maandelijks met een eigen 
Bijbelkraam (naar het voor-
beeld van die van Sjofar) 
met een paar vrijwilligers op 
de markt in onze naburige 
gemeente Waalwijk. Meestal 
aangevuld met een ouder-
ling of diaken. Onze huidige 
dominee Baan probeert als 
het even kan ook altijd een 
aantal uren erbij te zijn.’ 
Kees de Jong  
Op de website meer over 
o.a. het ontstaan van deze 
evangelisatie vanuit de kerk.  

Ervaringen en bemoedigingen van de straat 
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Misschien ben je op dit mo-
ment niet betrokken bij 
evangelisatie en vraag je je 
af of goede gesprekken op 
straat mogelijk zijn. Uit er-
varing kan ik je vertellen dat 
dat echt mogelijk is. Het is 
onze God die tijd en plaats 
weet en de juiste woorden 
geeft. 
Op een zaterdagmorgen in 
Nijmegen, waarop de zon 
scheen, kwam ik in gesprek 
met een voorbijlopende 
vrouw. Ik vroeg haar of ze 
gelovig was, en zo kwam ik 
te weten dat ze moslima 
was. Ik vroeg haar of ze daar 
troost uit ervaarde, en ze 
vertelde me dat dat niet 
altijd zo was. Ze deelde iets 
van de moeilijkheden in 
haar leven. 
Daarna probeerde ik haar te 
vertellen over het Lam van 
God, dat de zonden van de 
wereld wegneemt. Moslims 
kennen het offerfeest, en 
het offer van Izak door Abra-

ham. Ze weten over de ram 
die in de struiken verstrikt 
zat en die in de plaats van 
Izak kwam. Dus vertellen 
over Jezus als het Lam van 
God roept enige herkenning 
op. 
De vrouw voelde zich aan-
gesproken door het Evange-
lie van vergeving van zon-
den. Ze zei wat schuchter 
dat ze zelf ook verstrikt was 
in zonden, dat ze zichzelf 
niet zo’n goede gelovige 
vond, en dat ze zich daar-
voor schaamde. Ik mocht 
haar vertellen dat God die 
wilde vergeven, als ze be-
reid was om Jezus te volgen 
en haar leven te beteren. Ze 
was er zichtbaar geroerd 
onder en gaf aan dat ze het 
wel moeilijk vond om met 
de zonde te breken. Ik vroeg 
haar of ze goede vrienden 
had, met wie ze haar pro-
bleem wilde delen en die 
haar zouden kunnen helpen. 

(Vervolg op pagina 15) 

Kees de Jong op de markt in Breda. 
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‘Ik heb een goede vriendin’, 
zei ze, ‘met wie ik dat wel 
kan doen’. Ze zei dat ze dat 
echt ging doen en bedankte 
me voor het idee. Daarna 
vroeg ik haar of ze het ook 
goed vond dat ik met haar 
bad. Dat vond ze goed, en 
op straat heb ik toen een 
gebed voor haar uitgespro-
ken dat ze Jezus mocht le-
ren volgen, de zonde mocht 
overwinnen en de vrede van 
Jezus in haar hart mocht 
krijgen. Wilt u met mij voor 
haar bidden?  
Aris van Dijk  

Ziel verkocht 
aan de duivel 

We waren die dag aanwezig 
in Enschede. Het was een 
drukke dag met veel ont-
moetingen. Aan het eind 
van de dag bij de afsluiting 
zat ik met een broeder in de 
bus om de dag bij de Heere 
te brengen. Tijdens het ge-
bed kwam een jonge man 
de bus in om ons een vraag 
te stellen. Een omstander 
die buiten bij de kraam 
stond ging het gesprek met 
de man aan. Toen wij onze 
gebeden hadden afgerond 
gingen we naar buiten en 
sprak de man ons alsnog 

aan en stelde ons de con-
fronterende vraag; ‘Kun je, 
als je je ziel aan de duivel 
hebt verkocht, hem nog 
weer terugkopen?’ Omdat je 
ziel verkopen een zaak is 
wat in de muziekwereld 
nogal eens is voorgekomen 
en we bemerkten dat deze 
man ook in de muziekwe-
reld bezig was, hebben we 
de vraag erg serieus geno-
men. Hij gaf aan inderdaad 
muzikant te zijn. Hij wilde 
scoren met een wereldhit 
en had begrepen dat ver-
schillende voorgangers van 
hem dit hadden bereikt door 
hun ziel aan de duivel te 
verkopen. Al was hij nu wel 
bang dat hij bij de ‘club van 
27’ hoorde. Ook stelde hij 
nog de vraag wat wij van 
homo’s vinden. We hebben 
eerlijk maar confronterend 
met de man gesproken over 
zijn vragen en hebben hem 
‘last minute’ het Evangelie 
uitgelegd. 'De duivel houdt 
je in de waan dat het voor 
jou niet meer kan, maar het 

Scherp tot het 
einde 
We maken het trouwens 
heel vaak mee dat net aan 
het eind van de dag, of als 
we al weg willen rijden met 
de bus, we worden opge-
houden door mensen die 
een urgente vraag hebben. 
Dit kan geen toeval zijn en 
dit vraagt van ons als evan-

gelisten dan ook getrouw-
heid (ondanks dat je vaak 
best moe bent aan het eind 
van een heftige dag) om ook 
aan het eind van de dag nog 
scherp te zijn en bereid te 
zijn deze mensen te helpen. 
Jan-Dirk Liefting  
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Samenwerking 
met andere 
organisaties 

Bemoediging 
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Sjofar werkt samen met 
kerken en gemeenten, maar 
ook met verschillende stich-
tingen en organisaties en 
biedt haar diensten Pro Deo 
aan. 
Wij beschikken echter over 

De boodschap voor 
de Bijlmer en de 
boodschap van de 
Bijlmer voor ons  

Sinds 2000 evangeliseert 
Sjofar elke eerste zaterdag 
van de maand in de Amster-
damse wijk ‘de Bijlmer’. 
Sinds 2016 is dit werk over-
genomen door de classis 
Midden van de Hersteld 
Hervormde kerk en mag dit 

(Vervolg op pagina 17) 

een beperkt budget en zijn 
dan ook dankbaar dat we 
via verschillende kanalen 
geholpen worden met Bij-
bels voor het evangelisatie-
werk. 
Onder andere de City Bible 
Foundation, Gereformeerde 
Bijbelstichting (GBS) en 
Bijbelvereniging zijn we 
erkentelijk voor hun inzet 
en ondersteuning.  

bloed van Christus kan ook 
jou bevrijden van de macht 
van de satan. Vlucht tot 
Hem nu het nog kan.’ 
We voelden een bepaalde 
acceptatie van onze woor-
den en we bidden vurig of 
God deze man genadig wil 
zijn.  

Enschede 

Samen werken! 
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op dezelfde wijze plaatsvin-
den. 
De Bijlmer is na de vlieg-
ramp in 1992 een bekende 
wijk geworden. Er is veel 
geïnvesteerd in deze wijk en 
de wijk is hierdoor veran-
derd van een soort getto 
naar een normalere wijk 
met een zeer diverse sa-
menstelling. In de jaren 60 
is deze wijk gebouwd zon-
der kerken. Inmiddels wo-
nen er vele christenen en 
zijn er meerdere migranten-
gemeenten. 

(Vervolg van pagina 16) 

Tijdens de evangelisatieac-
ties in de Bijlmer worden er 
veel Bijbels uitgedeeld. Er 
wordt veel materiaal ge-
haald voor evangelisatie-
werk van plaatselijke ge-
meenten. Doordat er in de 
Bijlmer geen enkele winkel 
is waar je een Bijbel kunt 
kopen, komen de mensen 
naar ons. Na een evangeli-
satieactie in de Bijlmer is de 

voorraad Bijbels vaak op. 
Meestal zijn we er met een 
groep van ongeveer 12 vrij-
willigers, die dan ook met 
regelmaat lange evangelisa-
tiegesprekken voeren. Er 
zijn veel mensen met vra-
gen, dit kunnen pastorale of 
diaconale vragen zijn. Veel 
mensen zitten vast in het 
welvaartsevangelie of ver-
mengen allerlei godsdien-
sten en stromingen. Kortom, 
het is heel belangrijk om 
hier te evangeliseren. Juist 
in coronatijd leven er veel 
vragen en regelmatig staan 
de mensen in de rij voor de 
kraam te wachten.  

Ondanks alle dwalingen en 
het cultuurchristendom 
heeft de Bijlmer ook een 
boodschap voor ons. We 
kunnen leren van de ver-
wachting op het gebed, het 
enthousiasme van de Bijl-
merinwoners als het over de 
Heere Jezus gaat. Toen on-
langs op een seculier festi-

val in de Bijlmer de muziek 
op het poppodium door 
mensen uit de Bijlmer inge-
vuld mocht worden, schalde 
het Amazing Grace over het 
plein. We merken dat het 
voor plaatselijke evangelis-
ten ook bemoedigend is, als 
wij er weer zijn. 
Al jaren is er Bijbelgetrouw 
kinderevangelisatiewerk in 
de Bijlmer. Hier sluiten we 
bij aan door kinderwerk op 
te zetten in de buurt van 
onze evangelisatielocatie. 
Tijdens de evangelisatieac-
ties nodigen we kinderen 
hiervoor uit en worden er 
kinderen in de wijk uitgeno-
digd. 
Naast de maandelijkse 
evangelisatieactie worden 
er ook tussentijds mensen 
bezocht en is er contact via 
de Bijlmerfoon, via een 06-
nummer wat we op alle 
folders vermelden. 
Voor meer informatie: 
https://www.kruispunt-
bijlmer.nl/.  

https://www.kruispunt-bijlmer.nl/
https://www.kruispunt-bijlmer.nl/
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Oproep aan 
christelijke 
scholen 

Mooi initiatief van het Van Lodenstein 
college  

Nieuwsbrief Sjofar 2021 

Donderdag 12 maart, net 

voor alle coronabeperkin-

gen, zijn we in Utrecht ge-

weest. We waren hier op 

uitnodiging van het Van 

Lodenstein College uit 

Amersfoort in het kader van 

het vak apologetiek. Het 

doel was om, na een stukje 

toerusting, met ca. 150 

Havo-5 leerlingen de stad in 

te trekken om met passan-

ten in gesprek te gaan over 

het christelijke geloof. 

De toerusting werd verzorgd 

door voorganger/evangelist 

André Meulmeester en on-

dergetekende. Het was een 

leerzame dag en bemoedi-

gend om te zien dat er jon-

ge mensen zijn die bereid 

zijn om iets van hun geloof 

te delen met anderen.  

Onderstaand een citaat uit 

een mail die ik naar aanlei-

ding van de dag heb gekre-

gen. Ik denk dat dit de kern 

van ons werk mooi be-

schrijft. Een ieder heeft Je-

zus nodig! 

‘Hartelijk dank voor je be-
reidwilligheid om te komen 
en voor je prachtige en 
openhartige lezing. Vanmor-
gen op bed kwam er een 
opmerking van jou weer 
heftig terug:  ‘Je hebt Jezus 
nodig!’ Dat is bij mij blijven 
hangen als de kern van je 
boodschap. Dat is wat ons 
als docenten ook moet drin-
gen; onze leerlingen hebben 
Jezus nodig.’ 

Jan-Dirk Liefting  

Onze jongeren staan voor 
de zware taak om in een 
volledig seculiere maat-
schappij hun werkzame 
leven te beginnen. Onze 
ervaring is dat velen hier 
niet goed op voorbereid 
zijn. Als medegelovigen 
voelen wij onze verantwoor-
delijkheid om onze christe-
lijke jongeren in te scherpen 
dat alles wat we doen en 

laten, behoort te staan in 
het teken van Gods Konink-
rijk. Voor veel jongeren (en 
ook ouderen) lijkt deze taak 
en opdracht te zwaar waar-
door ze hier geen prioriteit 
aan geven. Toch is de op-
dracht van Christus niet 
onredelijk zwaar (want Mijn 
juk is zacht en Mijn last is 
licht…) en als we als Ge-
meente van Christus samen 
biddend om onze jongeren 
heen gaan staan, hen voor-
leven en stimuleren, zal God 
Zijn zegen hieraan verbin-
den. 
In navolging van boven-
staand initiatief van het Van 
Lodesteincollege willen we 
andere scholen aansporen 
gebruik te maken van onze 
kennis en faciliteiten, om 
samen met de leerlingen te 
zoeken naar manieren om 
als jonge christenen een 
getuigend leven te leiden. 
We kunnen gastlessen ver-
zorgen, leermomenten faci-
literen met behulp van prak-
tisch evangelisatiewerk, 
maar ook maatwerk is mo-
gelijk. 
Neem gerust contact met 
ons op.  
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Bemoedigingen 
van de straat 

Regelmatig worden wij be-
moedigd door bezoekers 
van onze stands. Broeders 
en zusters die passeren en 
ons de zegen van de Heere 
wensen. Jonge mensen die 
zo enthousiast zijn dat ze 
spontaan een gebed voor 
ons doen of een knuffel 
geven. Maar ook regelmatig 
mensen die aan de rand van 
de samenleving leven en 
dankbaar zijn voor de aan-
dacht en compassie die wij 
met hen hebben. In onze 
beleving doen wij niet echt 

iets bijzonders, maar we 
merken dat een bakje koffie 
met koek of een frietje soms 
al veel voor deze mensen 
betekent. Maar vooral be-
langrijk is, en dat merken 
deze scherpzinnige mensen, 
een onvoorwaardelijke ac-
ceptatie als medemens van 
deze (soms wat alternatieve) 
mensen. 
De dankbaarheid die wij van 
hen terugkrijgen is bemoe-
digend. Regelmatig bidt een 
dakloze voor ons of wenst 
hij ons de zegen van God. 
Soms krijgen we ook spon-
taan wat te eten van hen of 
hebben ze een cadeautje 
voor ons aangeschaft. 

Samenwerking 
met kerken 
Veenendaal 

‘Hij zei dan tegen hen: De oogst is wel 

groot, maar er zijn weinig arbeiders. 

Bid daarom tot de Heere van de oogst 

dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’  

Lukas 10:2 

Wat is het verlangen van 
onze Heere? Heel eenvou-
dig: meer arbeiders in de 
oogst. 
Welke weg wijst Hij ons 
aan? Heel eenvoudig: bid-
den. 
Het werk van God in de har-
ten van mensen is het al-
lereerste begin van de 
oogst. 
 
Nadat de Heilige Geest in-
trek heeft genomen in een 
mensenhart, komt er een 
begeerte om tot je naaste 
over God te spreken. We 
gaan op onze Meester lijken, 
die ook gezonden was om 
het verlorene te zoeken. 
 
We gaan Hem gehoorzamen. 
Ook in de oproep die aan 
het begin van dit artikel 
staat. We gaan ook bidden 
om meer arbeiders. 
Zo is het in het klein begon-
nen in Veenendaal: gebed 
om arbeiders die de straat 
op zullen gaan om dat heer-
lijke Evangelie bekend te 
maken. En enige tijd later 
nam één van de gelovigen 
in deze plaats, zonder dat 
hij van dat gebed wist, het 
initiatief om verschillende 
kerken te benaderen. Met de 
vraag of zij mee wilden hel-
pen op straat te getuigen 
van onze Verlosser, Jezus 
Christus. Op één dag kreeg 
hij een positieve reactie van 
vier verschillende kerken! 

(Vervolg op pagina 20) 
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Ze zeiden hun bijdrage toe! 
En Sjofar stelt 1x per maand 
een Bijbelbus ter beschik-
king. 
 
Het hele proces is afgekort 
GGGIIEO: 
Gods Geest werkt in een 
mensenhart 
Gebed stijgt op 
Initiatief wordt genomen 
Instemming wordt verkre-
gen 
Evangelisatie start 
Oogst wordt binnengehaald 
 
De oogst is groot, en er zijn 
weinig arbeiders, dat was 
2000 jaar geleden ook al 
het geval. Maar 
dat hoeft niet zo 
te blijven! God 
hoort het gebed! 
Bidt u mee? 

(Vervolg van pagina 19) 

Samenwerking 
CSFR Nijmegen 

Winkelcentrum Scheepjeshof Veenendaal 

Mijn 
naam is 
Lucas 
van der 
Meer, ik 
ben lid 
van de 
studen-

tenvereniging Quo Vadis en 
sinds het voorjaar van 2020 
actief betrokken bij de evan-
gelisatieacties van Sjofar in 
Nijmegen. Sinds vorig jaar is 
er binnen onze vereniging 
een werkgroep evangelisa-
tie opgericht met als doel: 
het inventariseren van hoe 
individuele leden tegenover 
evangelisatie staan en om 
contacten te leggen met 

evangelisatie-initiatieven in 
Nijmegen. Via één van de 
leden uit de werkgroep kwa-
men wij op de hoogte van 
de activiteiten van Sjofar en 
via een mail hebben wij 
toen onze hulp aangeboden. 
Sindsdien doen er 
elke maand één of 
twee leden mee met 
de evangelisatieac-
tie. 
Onze motivatie bij 
het zoeken van con-
tact met een stich-
ting als Sjofar, is om 
christelijke studen-
ten die van onze God 
een gave en/of het 
verlangen hebben 
gekregen om het 
Evangelie te verspreiden en 
te verkondigen, een moge-
lijkheid te bieden hier con-
creet invulling aan te geven. 
Wij hopen zo dat het licht 
dat Christus ons gegeven 
heeft zichtbaar verspreid zal 
worden in de stad en dat 
studenten hun geloof niet 
alleen voor zichzelf houden, 
maar daar ook van gaan 
getuigen tot verheerlijking 
van Christus en verspreiding 
van Zijn Woord! Eigenlijk 
alle studenten vinden dit in 
eerste instantie spannend 

en het mooie aan het evan-
gelisatiewerk van Sjofar is 
dat je niet direct iedereen 
hoeft aan te spreken, maar 
dat je ook in de kraam kunt 
zitten en mensen die op ons 
afkomen kunt helpen door 

bijvoorbeeld het uitdelen 
van Bijbeltjes. 
Door corona was het in eer-
ste instantie wat ingewik-
kelder om studenten be-
trokken te krijgen op Sjofar, 
maar enkele leden waren 
erg enthousiast over het 
evangelisatieboek dat Jan 
Dirk Liefting geschreven 
heeft en in overleg zijn wij 
nu bezig om hier een luis-
terboek van te maken. Op 
deze manier kunnen leden 
zich toch achter de scher-
men inzetten bij het werk!  
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Antwoord: Een passie voor 
de mensen zonder God.  
Peter is al jaren ‘zendeling 
in Noord-Holland’ en be-
dacht dat hij nooit de kwart 
miljoen mensen zou kunnen 
bereiken in Alkmaar e.o. 
door middel van kerkplan-
ting. Er moest iets gebeuren. 
Alle kerken moesten mee 
kunnen doen aan een regio-
project en daarvoor bena-
derde hij twee mannen om 
zo’n project op te starten. 
Peter, Johan en Hans begon-
nen met bidden. Na een 
aantal jaren is er nu een 
website ontwikkeld, waarbij 
mensen verhalen van veran-
dering door geloof in Jezus 
kunnen horen en lezen. Er 
kwam een gratis boekje bij 
met getuigenissen van 
christenen uit de omgeving. 
Het werd een 10-jaren plan 
waarvan nu 5 jaar verstre-
ken zijn. Kracht Om Te Ver-
anderen probeert mensen in 
alle kerken te motiveren 
hun geloof te delen door 
het bekendmaken van de 

Vraag: wat hebben Sjofar en 
Krachtomteveranderen.nl gemeen?  

website, zodat mensen in de 
privacy van hun eigen huis 
kunnen kijken naar het Goe-
de Nieuws. Maar het verlan-
gen bleef ook om bekend-
heid op straat te krijgen en 
toen Johan hoorde van Sjo-
far is hij zelf wezen kijken in 
de Bijlmer, waar hij een 
enthousiaste Jan-Dirk te 
spreken kreeg. Ze hadden 
hetzelfde verlangen: men-
sen bekend maken met het 
Goede Nieuws dat Jezus 
leeft! Gelukkig stond Sjofar 
er voor open 1x per maand 
naar Noord-Holland te ko-
men (een erg onkerkelijk 
deel van Nederland).  
Elke tweede zaterdag van 
de maand komt de ambu-
lance naar onze regio. Sa-
men met christenen uit de 
kerken uit de woonplaats 
waar de ambulance dan 
gaat staan, proberen we 
mensen aan te spreken en 
Bijbels uit te delen. 
Een van de vrijwilligers, de 
heer Margré, had een keer 
een goed gesprek met een 

God wijst mij een 
weg 

Als ik zelf geen uit-
komst zie. 

Langs wegen die 
geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij Zijn wil 
bekend. 

Hij geeft elke dag  
nieuwe liefde,     
nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in 
Zijn Hand leg, 

wijst Hij mij de weg... 
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mevrouw die wel interesse 
had in het geloof, maar nie-
mand kende in haar omge-
ving die naar een kerk ging. 
Margré kon haar verwijzen 
naar een kerk in Broek op 
Langedijk en ze was zeker 
van plan op de website te 
kijken naar geloofsverhalen 
van andere mensen. Een 
andere vrijwilliger, Emiel, 
heeft samen met nog een 
andere vrijwilliger een inte-
ressant gesprek gevoerd 
met twee moslimjongens. 
Hoewel zij stevig stonden in 
hun islamgeloof was het 
mooi om te zien hoe zij het 
op prijs stelden om op een 
constructieve manier over 
elkaars geloof te kunnen 
spreken. Er was liefde in het 
gesprek en zij luisterden 
ook naar hun getuigenis hoe 
het is om christen te zijn.  
Wat een mooie samenwer-
king van twee organisaties 
die hetzelfde doel hebben! 
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Evangelisatie op 
de markt in 
Wageningen 

In Wageningen is veel te 
beleven. Ben je wel eens 
naar de jaarlijkse Molen-
markt geweest? Rondom de 
korenmolen heerst daar dan 
een bijzondere, gezellige 
drukte. Allerlei verenigingen 
en stichtingen presenteren 
zich. Je wordt geconfron-
teerd met een bonte ver-
scheidenheid van levens-
overtuigingen. Het span-
doek met de tekst: ‘niet bij 
brood alleen’ springt eruit. 
Het is van onze evangelisa-
tiekraam, die we al enkele 
jaren op de Molenmarkt 
hebben opgezet. Voor onze 
kraam bieden wij de wande-
laars een heerlijk hapje aan. 
Zo kan je spontaan een ge-
sprekje krijgen. En een fol-
der of een Bijbelboek mee-

geven want Jezus zegt: ‘Ik 
ben het Brood des levens’.  
Ons hart werd geraakt door 
de reacties die wij op deze 
markt kregen. U kent dat 
wel: zowel bemoedigende 
als trieste. Een bezoekster 
zei: ‘Ik ben blij dat jullie ook 
op deze markt staan, met 
deze boodschap te midden 
van alle andere. Gods zegen 
is onmisbaar.’ 

In biddend opzien hebben 
wij daarom besloten ook 
present te zijn op de zater-
dagse weekmarkt, rondom 
de Oude kerk. 
Hoe is dit initiatief ont-
staan? Het hele verhaal 
leest u op onze website.  
Dick van der Hoek, namens 
Werkgroep Evangelisatie 
Gereformeerde Gemeente  

Nieuwsbrief Sjofar 2021 

Toch had ik een aantal jaar 
geleden niet kunnen dro-
men dat ik zelf de straat op 
zou gaan. Ik werd 
‘aangestoken’ toen ik naar 
een evangelist luisterde die 
vol vuur vertelde over zijn 
(straat)werk en dacht: wat 
mooi – dat zou ik ook wel 
willen!  
Na de eerste ervaring op 
straat, nu zo’n vijf jaar gele-
den, kwam ik thuis, vol ver-

(Vervolg op pagina 23) 

Straatevangeli-
satie is geweldig 
om te doen! -1 
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wondering over wat er die 
dag allemaal was gebeurd. 
De mensen die we hadden 
gesproken. Dat alleen al 
vond (en vind) ik een won-
der: dat je met wildvreemde 
mensen van allerlei leeftij-
den en achtergronden in 
een winkelstraat ergens in 
Nederland ‘zomaar’ een, 
vaak al snel heel persoon-
lijk, gesprek hebt over het 
geloof.   

Medechristenen zeggen 
weleens: ‘Het is niets voor 
mij, ik ben te verlegen, ik 
kan dat niet en ik durf het 
ook niet.’ Dat herken ik. 
Zeker in het begin waren er 
wel wat drempels te nemen.  
Het antwoord hierop was en 
is altijd weer: gebed. Afhan-
kelijk zijn van Hem alleen. 
Hij zal de woorden geven; 
Hij zal alles leiden en juist 
bij straatevangelisatie wordt 
Joh. 15:5 voor mij steeds 
meer werkelijkheid: zonder 
Hem kan ik niets doen. En 
ook 1 Joh. 4:18. Daardoor 
wordt het – gaandeweg - 

(Vervolg van pagina 22) steeds makkelijker om op 
mensen af te stappen, een 
gesprek te beginnen en 
vrijmoedig te getuigen van 
wie Jezus Christus is en wat 
Hij voor ons heeft gedaan. 
Onlangs in Amsterdam 
kwam er een jongen naar 
onze kraam. Hij bleef half 
op zijn fiets zitten en keek 
geïnteresseerd naar de Bij-
bels op onze boekentafel. 
We raakten in gesprek. Acht-
tien jaar was hij en hij had 

nog nooit het Evangelie 
gehoord, nog nooit een Bij-
bel in zijn handen gehad. 
Toen hij korte tijd later 
wegfietste had hij een 
Nieuw Testament in zijn zak 
en zei dat hij erin zou gaan 
lezen. Dat maakt zo blij!  
Er zijn veel mooie ontmoe-
tingen op straat. Dankbaar 
ben ik voor dit werk, in deze 
tijd, in dit land, waar het 
nog mag en kan, en waar 
nog steeds mensen genoeg 
zijn die het allerbeste 
nieuws van de hele wereld 
willen horen…!  
Hannah Kempers  

Straatevangeli-
satie is geweldig 
om te doen! -2 

Hallelujah. Vanuit mijn 
woonplaats Nijkerk mag ik 
aan diverse evangelisatieac-
ties in Nederland meewer-
ken. 
Harderwijk, Nijkerk en Nij-
megen zijn de drie steden 
waar ik regelmatig ben en 
we de mensen in contact 
met God brengen. Dat die 
ontmoeting met Jezus maar 
mag plaatsvinden. 
Harderwijk en de gelijkenis 
van het grote avondmaal uit 
Lukas 14 gaan samen op. Ga 
uit in de wegen en de heg-
gen en dwing hen in te ko-
men, opdat Mijn huis vol 
worde.  
Nijkerk en 1 Petrus 4: 14 
vindt hierin zijn vervulling, 
maar niet in die mate waar 
onze vervolgde broeders en 
zusters mee te maken krij-
gen. Indien gij gesmaad 
wordt om de Naam van 
Christus, zo zijt gij zalig; 
want de Geest der heerlijk-
heid en de Geest Gods rust 
op u. Wat hen aangaat, Hij 
wordt wel gelasterd, maar 
wat u aangaat, Hij wordt 
verheerlijkt. Hier vinden 
bijzondere ontmoetingen 
plaats, waarbij we de warme 
deken van Gods nabijheid 
mogen ervaren. Huilende 
jongeren en vloekende jon-
geren. Er is hier ook een 
grote verscheidenheid aan 
leer. 
Nijmegen is geweldig. De 
liefde die God elke keer in 

(Vervolg op pagina 24) 
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mijn hart legt voor deze 
stad is geweldig. Samen met 
de studenten evangeliseren. 
‘Hierin is de liefde Gods 
jegens ons geopenbaard, dat 
God Zijn eniggeboren Zoon 
gezonden heeft in de we-
reld, opdat wij zouden leven 
door Hem.’ 
Bid voor ons en deze plaat-
sen, maar ook voor Den 
Bosch en Den Haag waar ik 
regelmatig mag zijn. Den 
Haag: Lando, zittend op een 
bankje op het Plein. Wiet 
aan het roken. Gesprek. ‘Wat 
is het doel van je leven?’ 
‘Weet ik eigenlijk niet’. ‘Heb 
je een Bijbel?’ ‘Nee, waar 
heb je dan een Bijbel?’ Sa-
men lezen, samen bidden. 
Gods zaadjes vielen in zijn 
hart. Een maand later tij-
dens de afsluiting van de 
dag. 
Lando komt binnen in de 
Sjofar 2. ‘Ik wil Jezus volgen 
en bid voor mijn familie, die 
in voodoo vastzit.’ Lieve 
mensen: “Red degenen die 
ter dood toe gegrepen zijn, 
want zij wankelen ter do-
ding, zo gij u onthoudt.’ 
Gert Gerritsen  

(Vervolg van pagina 23) 

Maar u,  

wees nuchter in alles.  

Lijd verdrukkingen.  

Doe het werk van een 

evangelist. 
2Tim.4 vers 5 

Ervaring van de 
straat Hilversum 

Vandaag mochten we op-
nieuw de zeer Blijde Bood-
schap verkondigen. We be-
reiden ons voor vanuit Han-
delingen 2 en gebed. We 
lazen dat de mensen diep in 
het hart geraakt werden 
toen ze van Petrus hoorden 
dat zij Jezus gekruisigd had-
den. Hier herkenden we ons 
in. Buiten kwam een vrouw 
met ons in gesprek die ver-
telde dat ze de waarheid 

aan het onderzoeken was. 
Jezus was een profeet voor 
haar maar ze erkende Hem 
niet als de Zoon van God. 
We wezen haar op de regen-
boog en het bloed van Jezus. 
Daar dacht ze over na. ‘Dan 
laat ik jullie nu met rust’, zei 
ze. Voordat ze vertrok kreeg 
ze nog te horen dat wij de 
rust al gevonden hadden. 
Het regenachtige weer die 
dag was geen belemmering 
voor de vraag naar Bijbels. 
Maar hoe zou dat ook kun-
nen? God geeft ons immers 
ook de regen en Hij belem-
mert het Evangelie niet. Dat 
doen mensen. Aan het einde 
van de dag kwam er een 
man voorbij die allerlei gro-
ve verwensingen uitte. De 
evangelist wees hem op 
Jezus die redt en vertelde 
dat hij zelf ook door Jezus 
gered was. De man draaide 
zich om en verdween. Laten 
we hopen dat hij ook eens 
verslagen in het hart wordt. 
Dankbaar sloten we de dag 
in gebed weer af.  
Hendri Snetselaar  
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Prachtige foto van de locatie in de Bijlmer. 
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Planning structurele Evangelisatieacties 2021 
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  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Amersfoort 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 11 

Amsterdam Bijlmer (HHK) 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 

A'dam Dam + Gaypride 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 

Apeldoorn Wekelijks evangelisatieacties samenwerkende kerken 

Arnhem 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27   

Breda (IRS) 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 

Den Bosch (IRS) 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 

Den Haag 28 25 25 22 27 24 13   23 28 25 16 

Ede 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

Enschede 9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11 

Harderwijk 8 12 12 9 14 11 9 6 10 8 12 10 

Harderwijk Drielanden 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 

Heerenveen 27 24 24 21 26 23 21 25 22 27 24 22 

Hilversum 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 

Nijkerk 2 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 

Nijmegen 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

Veenendaal 23 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 18 

Wageningen (HHG Ede) 9 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11 

Wekerom Hent 23 27 27 24 22 26     25 23 27 11 

Zeewolde 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 

Zwolle 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 

Contactp. e-mailadres telefoon Locaties 

Anja jjboschvoortman@gmail.com   Enschede 

Cor c.van.brummelen@kliksafe.nl 0617496324 Echteld, Duikenburgse Dagen 

Emiel evangelisatie@krachtomteveranderen.nl 0652081801 
Alkmaar, Bergen, Broek op Langendijk, Castri-

cum, Heerhugowaard, Heiloo, Limmen, Schagen 

Fred evangelisatiesjofar@gmail.com 0610427176 Piratenfestijn Oldebroek 

Gert famgerritsen@solcon.nl 0610950466 Boerenmaandag Nijkerk 

Hermine evangelisatiesjofar@gmail.com 0648642127 Zomerfeest Gorinchem  

Jan jan12vanleeuwen@hotmail.com 0619283468 Apeldoorn 

Jeanet info@kruispunt-bijlmer.nl 0346211091 Amsterdam Bijlmer HHK 

Joan joanbakker@solcon.nl 0645910410 Wekerom Hent 

Kees cimminck@gmail.com 0645526790 Ede 

Lise-Marie evangelisatiesjofar@gmail.com 0624754613 Ouddorp, Bevrijdingsfestival  
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Planning incidentele Evangelisatieacties 2021 
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Niet alle data zijn gepland. Ook kan het zijn dat acties 
niet doorgaan. Kijk voor actuele data op  

www.evangelisatiesjofar.nl/planning 

  Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Alkmaar 9         12     11       

Bergen                         

Broek op Langendijk         8         9     

Castricum     13               13   

Echteld             
27-
29 

          

Gorinchem Zomerfeest               27         

Heerhugowaard   13           14         

Heiloo       10                 

Limmen                         

Lunteren               
21;
28 

4;11;
18;25 

        

Maastricht             15         24 

Nijkerk boerenmaandag       21                 

Oldenbroek PiratenFestijn                 3       

Ouddorp Concert Sea                         

Passion       1                 

Putten Ossenmarkt                 13       

Rhenen Rijnweek             10           

Rijssen Elsrock                         

Roermond                          

Schagen             10         11 

Vervolg contactpersonen     

Contactp. e-mailadres telefoon Locaties 

Marja evangelisatiesjofar@gmail.com 0649466055 Passion, Rijnweek, Roermond 

Rosanne planning@evangelisatiesjofar.nl 0622689696 

Amersfoort, Amsterdam Dam + Gaypride,   
Arnhem, Harderwijk, Harderwijk Drielanden,    
Heerenveen, Nijmegen, Putten Ossenmarkt, 

Veenendaal, Zeewolde 

Thea planning@evangelisatiesjofar.nl 0648263234 
Breda (IRS), Den Bosch (IRS), Den Haag,     
Hilversum, Lunteren, Maastricht, Zwolle 

Dick dickvanderhoek@outlook.com 0633732552 Wageningen (HHG Ede) 

mailto:dickvanderhoek@outlook.com


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. 

• Waarschuwen voor on-
christelijke ontwikkelingen 
in de maatschappij. 

Bezoek onze website: 

www.evangelisatiesjofar.nl 

Bestuur 
 

J.D. (Jan-Dirk) Liefting  
Ede 
Voorzitter 
 

P. (Peter) Boot  
Veenendaal 
Penningmeester 
 

H. (Hendri) Snetselaar 
Lunteren 
Secretaris 
 

C. (Cor) van Brummelen 
Veenendaal 
Lid, Planning, PR 
 

H. (Henk) van den Brink  
Teuge 
Lid 
 

Secretariaat 
E. (Ellen) Snoek 
Raamsdonksveer 

 
(St. Evangelisatie Sjofar beschikt over een ANBI-verklaring!) 
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