Lunteren juli 2006
Op 29 juni is de werkgroep Sjofar overgegaan in een stichting. Waarom deze stap? De afgelopen jaren hebben we
bijna wekelijks met een kleine groep mensen mogen evangeliseren. We hebben vergunningen aangevraagd om in
winkelcentra te evangeliseren en vervolgens een caravaInn, busje en bijbelkraam aangeschaft.We hebben hier de
hand van de Heere ingezien dat Hij ons nog de mogelijkheid geeft om ook in ons eigen land over Hem, en zijn Woord,
in alle vrijheid te mogen spreken. We hebben de afgelopen jaren zeer veel gesprekken gehad over de bijbel, mensen op
mogen roepen om de Heere te zoeken, zich tot Hem te bekeren en te geloven in de Heere Jezus Christus.
Vaak mochten we op een heel eenvoudige manier vertellen wie de Heere Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. We
hebben het vaak ervaren als zondagsschoolles geven aan volwassenen. Er is namelijk zo ontzettend weinig echte
bijbelkennis meer in ons land en de kennis die er nog is van God is niet meer als “ God is liefde en daarom komt het
uiteindelijk met iedereen wel goed”. Wij voelen ons echt gedrongen om deze dwaalleer te bestrijden. Wij zijn er van
overtuigd dat God inderdaad liefde is, maar dat als wij aan Zijn liefde, het offer van Zijn eniggeboren Zoon,
voorbijgaan Zijn toorn op ons blijft en verloren gaan. Deze kennis ontbreekt in ons land.
Daarom vinden wij het ook zo belangrijk dat bijbelgetrouwe christenen de volle boodschap van God doorgeven in ons
land. Hierin zien wij ook een belangrijke taak voor de reformatorische kerken. Deze kerken bezitten vaak een schat
aan bijbelkennis en daarom is het ook ons gebed en verlangen dat deze kerken hun roeping gaan verstaan die zij voor
onze naaste hebben. Verstaan zij die roeping dan niet? Onze ervaring is, na jaren straatevangelisatiewerk in diverse
steden en plaatsen door heel Nederland heen, dat hoofdzakelijk gemeenten van evangelische signatuur de straat op
gaan. Sporadisch ontmoeten we broeders en zusters uit de reformatorische kerken. Hierdoor is de kans groot dat
mensen op straat een éénzijdig beeld van het geloof krijgen en daarom zien wij hier ook een taak voor de
reformatorische kerken.
Dit is voor ons een reden geweest om een stichting op te richten om ook de reformatorische kerken op te roepen
De schat, die wij in aarden vaten hebben, te verspreiden in ons land. Wij geloven dat het niet vanzelfsprekend is dat
we de vrijheid die we nu in ons land nog hebben ook kunnen houden. Daarom roepen wij elkaar op om de tijd uit te
kopen en het evangelie door te geven nu het nog kan.
“Als Ik tot de goddeloze zeg: o goddeloze: gij zult de dood sterven! en gij spreekt niet, om de goddeloze van zijn weg af
te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen”Ezechiël 33 vers
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Sponsortip
Vanwege de hoge
folderkosten die we
jaarlijks hebben willen
we zelf een
kleurenkopieerapparaat aanschaffen .
Wilt u hier aan
bijdragen dan kunt u
uw gift overmaken op
bankreknr. 917277309
o.v.v. kopieerapparaat
Mogen wij uw vragen
voor ons te bidden opdat
wij met vrijmoedigheid
het evangelie uit mogen
dragen ?

Data evangelisatieacties Sjofar.
1-7 Arnhem
23-9 Arnhem
8-7 Wageningen
7-10 Apeldoorn
15-7 Apeldoorn
14-10 Wageningen
19-7 Amsterdam
18-10 Amsterdam
5-8 Ede
21-10 Ede
12-8 Apeldoorn
28-10 Arnhem
16-8 Amsterdam
4-11 Apeldoorn
19-8 Wageningen
11-11 Wageningen
26-8 Arnhem
15-11 Amsterdam
2-9 Ede
18-11 Ede
9-9 Apeldoorn
25-11 Arnhem
13-9 Amsterdam
2-12 Apeldoorn
16-9 Wageningen
9-12 Wageningen

16-12 Ede
23-12 Arnhem
27-12 Amsterdam

Wilt u/jij meegaan met één of meerdere acties, of informatie hierover, neem dan contact op met Jan-Dirk Liefting
E-mail sjofar@filternet.nl of tel.0318-616834 mob. 06-22508690

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stichting Evangelisatie Sjofar
Doelstelling:
- Het brengen van het evangelie van Jezus Christus d.m.v. evangelisatieacties op markten, in winkelcentra, bij
evenementen en tijdens presentaties op voorlichtingsavonden.
- Het verspreiden van de Bijbel.
- Het ondersteunen en helpen opzetten van evangelisatieacties bij kerken en gemeenten.
- Het toerusten van kerken en gemeenten.
- Het geven van voorlichting over o.a. de gevaren van populaire muziek.
Per adres: Barneveldseweg 3 6741LH Lunteren tel.0318-616834 e-mail sjofar@filternet.nl
SNSbankrekeningnr.917277309
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