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6 jaargang nummer 2

Nieuwsbrief Stichting Evangelisatie Sjofar
Hoe helder blaast onze bazuin?
1 Korinthe 14:8 Want ook indien de bazuin een onzeker geluid
geeft, wie zal zich tot den krijg bereiden? 9 Alzo ook gijlieden,
indien gij niet door de taal een duidelijke rede geeft, hoe zal
verstaan worden hetgeen gesproken wordt? Want gij zult zijn
als die in de lucht spreekt.
Als voorzitter van een stichting die de naam Sjofar draagt vond
ik het toch wel eens verstandig om een echte sjofar, oftewel
een ramshoorn, aan te schaffen.
Via Christenen voor Israël heb ik een mooi origineel exemplaar
aangeschaft en vervolgens probeer je daar op te blazen. Ja,
mooi niet. Nu ben ik al niet zo muzikaal maar het is een drama
(vooral voor je gezin) om uit dit oermuziekinstrument een
beetje geluid te krijgen. Na veel oefenen lukte het me een
beetje maar ik wil het nog echt niet zuiver noemen. Toch is dit
wel wenselijk. Veel oefenen dus.
U ziet misschien de geestelijke les al.
Als wij in het evangelisatiewerk op de sjofar willen blazen, de
mensen willen waarschuwen voor een leven zonder God en willen oproepen om de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus zullen we
dit ook met een zuiver geluid moeten doen.
Dit vraagt van ons dan, net als op de echte sjofar, ook gedegen oefening en training in de Schrift. Niet per definitie ons theologisch
bandje afdraaien maar continue controleren of hetgeen wat ik verkondig wel conform de opdracht is die Jezus ons gaf en conform de
hele Schrift.
-

Passen we de boodschap misschien niet te veel aan naar hetgeen wat de mensen graag willen horen?
Zijn we misschien te voorzichtig met het prediken van het oordeel of met het prediken van de genade?
Verkondigen we de liefde van God wel op een Bijbelse manier?
Zien de mensen aan ons leven wie Jezus is?
Geloven we zelf nog dat al die mensen die zo netjes leven, maar Jezus niet kennen, onder het oordeel van de Heere vallen?

Zomaar wat vragen die we onszelf kunnen stellen.
Maar, zo als ons tekstgedeelte ook zegt; het is ook belangrijk dat we een duidelijke boodschap hebben. Dan kan de inhoud misschien
wel conform de Schrift zijn maar komt het over bij de hoorders? Als we een heldere Bijbelse boodschap, met wollig kerkelijk
taalgebruik proberen uit te leggen snapt nog geen mens het.
In ons woordgebruik moeten we helder en begrijpelijk zijn en hier moeten we ons steeds op toetsen. Ook als je misschien al vele jaren
contact hebt met niet-gelovigen.
Het geloof kunnen we niet geven maar we kunnen wel proberen zoveel mogelijk obstakels weg te nemen opdat de boodschap helder
en begrijpelijk overkomt.

“Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, zodat
het volk niet is gewaarschuwd; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel
in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen.”
(Ezechiël 33:6)
We hopen onder de zegen van de Heere ook in 2013 weer een helder evangelie te mogen brengen aan ouderen én jongeren in ons
land.
Er zijn ook nieuwe initiatieven op ons pad gekomen, zoals evangeliseren onder jongeren en evangeliseren in Amsterdam op de Dam,
die we het komende jaar proberen uit te breiden.
We vragen nadrukkelijk uw/jouw gebed voor het evangelisatiewerk en roepen een ieder op zijn of haar roeping weer met geloof en
volharding op te nemen. Dit alles in het uitzien naar wat de Heere gaat doen. Totdat Hij wederkomt! Misschien wel in 2013. Ziet u/jij
er naar uit?
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Nieuwe evangelisatiebus
Onze oude evangelisatie bus voldeed niet altijd meer aan de praktijk van onze werkzaamheden. Vanwege de uitbreiding van onze
activiteiten en medewerkers en de leeftijd van de bus hebben we dan ook gezocht naar een andere, grotere evangelisatiewagen. De
oude bus willen we gaan opknappen en gebruiken als reserve bus of als bus voor kleinere evangelisatieacties.

Afgelopen zomer hebben we de beschikking gekregen over een klein vrachtwagentje. Deze is
helemaal gestript en omgebouwd als evangelisatiewagen/camper. De wagen is geschikt
gemaakt voor het vervoer van 7 personen en tijdens de actie is er zitruimte voor 11 personen.
Er is een royaal assortiment aan evangelisatiemateriaal en een Bijbelkraam aanwezig. Tevens
kan de wagen gebruikt worden voor overnachting bij meerdaagse evangelisatie-evenementen.
Met behulp van grote spandoeken, bevestigd aan de wagen, kan de boodschap op de wagen
worden aangepast aan de doelgroep. We zijn dankbaar voor al degene die een bijdrage hebben
verleend aan de nieuwe bus en hopen op veel gezegende evangelisatieacties.

Nieuwe initiatieven onder jongeren
Sinds enige tijd assisteren medewerkers van SES met het evangelisatiewerk bij een grote discotheek op
de Veluwe. Hier komen, helaas, ook veel jongeren uit de regionale kerken.
SES is aan het overwegen om meer acties te initiëren om specifiek jongeren te benaderen met
het evangelie.
Gedacht moet dan worden aan evangelisatieacties bij grote muziekfeesten en bij uitgaans
gegelegenheden. Deze acties zullen meestal laat in de avond en ‘s nachts plaatsvinden.

Medewerkers gezocht
Wil u/jij ons helpen met evangeliseren onder jongeren dan vragen we je om vrijblijvend contact met ons op te nemen.
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Evangeliseren op de Dam in Amsterdam
Al jaren staat ons land wereldwijd bekend om haar tolerante houding ten opzichte van allerlei goddeloze-manifestaties. Zo heeft
Amsterdam, begin augustus, zelfs een hele week gewijd aan het promoten van de goddeloze homocultus. Als christenen zou je, net als
Jona, het liefst gewoon wegkijken en negeren. Toch geloven wij dat ook christenen juist hier een taak hebben om door hun
aanwezigheid het licht tegenover de duisternis te plaatsen en deze mensen, die hun rust en vrede menen te hebben gevonden, op te
roepen tot geloof en bekering.
We hopen dan ook deze zomer in augustus een aantal evangelisatieacties op de Dam in Amsterdam te organiseren.

We zijn dankbaar dat:
-

We afgelopen jaar vele honderden keren in persoonlijke contacten het evangelie hebben mogen uitleggen
Vele honderden Bijbels zijn verspreid
Tienduizenden folders zijn meegegeven
Heel veel mensen de appellerende boodschap op onze evangelisatiebus hebben mogen lezen
We afgelopen jaar maar één keer een actie hebben moeten afzeggen. De weersomstandigheden, de bus,
vergunningverlening en de aanmeldingen van medewerkers waren zo gunstig dat de meeste acties konden doorgaan.
Diverse nieuwe medewerkers zich hebben aangemeld
Er mensen zijn die financieel hebben bijgedragen
We een nieuwe evangelisatiewagen hebben mogen aanschaffen
Er eenheid in het bestuur is en onder de medewerkers
God Zijn engelen het afgelopen jaar weer heeft uitgezonden om ons te beschermen

We bidden voor:
-

Nederland, dat zij zich bekeerd van de afgoden tot de God van Israël
Veel mogelijkheden om in 2013 weer het evangelie te verkondigen
Dat de financiële en praktische zaken ook in 2013 weer goed mogen verlopen
Bescherming van onze mensen
De uitvoering van de nieuwe plannen die er zijn
De kerken dat ze hun roeping mogen verstaan

Op onze website wordt regelmatig nieuw materiaal geplaatst. Zie http://www.evangelisatiesjofar.nl en
kijk bij Evangelisatiemateriaal. Het materiaal is (mits ongewijzigd) ook vrij te gebruiken.
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Voorlichting over de gevaren van bepaalde soorten muziek
Door middel van een confronterende voorlichting mogen we (jonge) mensen waarschuwen voor de gevaren die er in muziek kunnen
schuilen. Deze avonden laten vaak diepe indruk achter onder de bezoekers. Vele jongeren hebben door deze avonden hun
muziekkeuze heroverwogen.

Toerusting
Regelmatig mogen we voorlichting geven over (straat)evangelisatiewerk. Door vanuit de Bijbel uit te leggen wat de opdracht
tot evangelisatie inhoud, en hoe we dat gestalte moeten geven, mogen we zien dat christenen aangespoort worden om ook
in hun eigen omgeving getuigen van de Heere Jezus te worden.

Foldermateriaal
De SES heeft divers actueel foldermateriaal. Op onze site kunt u deze folders inzien. Dit materiaal kan (gratis) bij ons worden
aangevraagd. Op deze manier kunt u ook meehelpen met de verspreiding van het evangelie in uw eigen omgeving.

Vragen?
Heeft u belangstelling voor een voorlichtingsavond over evangelisatie, voor een muziekpresentatie of wilt u foldermateriaal
bestellen? Dan kunt u conact opnemen met de SES.
info@evangelisatiesjofar.nl

www.evangelisatiesjofar.nl

Help ons mee!
Het werk is veel en de arbeiders zijn weinig. We hebben uw en jouw hulp
hard nodig. Er zijn nog veel mogelijkheden en locaties waar we het
evangelie kunnen uitdragen. Helaas kunnen we wegens gebrek aan
vrijwilliggers geen verdere activiteiten ontplooien. We vragen dan ook
dringend hulp voor de diverse locaties waar we mogen evangeliseren en
voor nieuwe initiatieven.

Zelf een evangelisatieactie organiseren?
Wilt u zelf met uw gemeente een evangelisatieactie organiseren maar u
weet niet hoe u dit moet aanpakken? Neem gerust contact met ons op.
Wij kunnen een voorlichtingsavond verzorgen maar kunnen u ook facilitair
van dienst zijn met ons materiaal en onze evangelisatiekraam en bus.
Tevens kunnen onze medewerkers, indien gewenst, een aantal keren helpen bij uw evangelisatieacties.

Van de penningmeester
We hebben als Stichting Evangelisatie Sjofar de laatste jaren nagenoeg geen gebrek aan financiële middelen gehad. We zijn u hiervoor
naast de Heere erg dankbaar.
Elders in deze nieuwsbrief leest u dat we een nieuwe bus hebben aangeschaft. Dit heeft, inclusief de ombouw best het e.e.a. aan
kosten met zich meegebracht.
Helaas zijn de giften die we als stichting ontvingen de laatste tijd wat teruggelopen. Vooral periodieke giften ontvangen we minder.
Dit heeft misschien met de crisis te maken. Daarnaast zijn er natuurlijk erg veel goede doelen en stichtingen waar u uw geld aan kwijt
kunt.
Toch willen we u vragen of u ons in 2013 ook weer in uw ‘giften-balans’ wilt opnemen.
Misschien wilt u liever niet mee de straat op om te evangeliseren. Of heeft u er de tijd niet voor. Door een gift te geven ondersteund u
het werk ook! Uw geld wordt goed besteedt en is fiscaal aftrekbaar!
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Jaarplanning evangelisatieacties 2013
We vragen uw en jouw gebed voor deze acties. We mogen op deze manier vele mensen bereiken met het evangelie. We
mogen met mensen praten over het geloof in Jezus Christus. Mensen die vaak een vertekend of helemaal geen beeld
hebben van het christelijk geloof. Veel Bijbels en foldermateriaal mogen worden verspreid.
We zien nog vele mogelijkheden om het evangelie verder te verspreiden. Dankbaar zijn we dat de laatste tijd regelmatig
nieuwe mensen meehelpen. Misschien ook iets voor u/jou?

2013
Apeldoorn - Raadhuisplein
Arnhem - Eusebiuskerk
Amsterdam - Bijlmer
Amsterdam - De Dam
Den Bosch - Markt (IRS*)
Wageningen (HHG)

2013
Apeldoorn - Raadhuisplein
Arnhem - Eusebiuskerk
Amsterdam - Bijlmer
Amsterdam - De Dam
Den Bosch - Markt (IRS*)
Wageningen (HHG)

2013
Apeldoorn - Raadhuisplein
Arnhem - Eusebiuskerk
Amsterdam - Bijlmer
Amsterdam - De Dam
Den Bosch - Markt (IRS*)
Wageningen (HHG)

2013
Apeldoorn - Raadhuisplein
Arnhem - Eusebiuskerk
Amsterdam - Bijlmer
Amsterdam - De Dam
Den Bosch - Markt (IRS*)
Wageningen (HHG)

Januari
26
19
5
24
12
April
27
20
6
25
13
Juli
27
20
6
27
25
13
Oktober
26
19
5
24
12

Februari
23
16
2
28
9
Mei
25
18
4
23
11
Augustus
24
17
3
3
22
10
November
23
16
2
28
9

Maart
23
16
2
28
9
Juni
22
15
1
27
8
September
28
21
7
26
14
December
28
21
7
19 **
14

* De acties in Den Bosch zijn van de Stichting In de Rechte Straat en worden gefaciliteerd door Sjofar
** Let op, Actie Den Bosch 19 dec. Dit is de 3e i.p.v. 4e donderdag

Amsterdam Bijlmer & De Dam: Actie SES
Apeldoorn: Interkerkelijke groep christenen

Stichting Evangelisatie Sjofar
Doelstellingen


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
de gevaren van populaire
muziek.

Arnhem: Actie SES
Den Bosch: SES is facilitair aanwezig voor de IRS en plaatselijke kerken. Aanmelden
via site IRS (www.inderechtestraat.nl)
Wageningen: Actie HHG Ede-Bennekom-Wageningen. Aanmelden bij Karolien
Lievense: 06-24715873

Bestuur
J.D. Liefting (voorzitter)
H. van den Brink
K. Lievense (secretariaat)
R. van Steenbergen (penningmeester)

Evangelisatieacties bij discotheek Hent uut Zaand: Aanmelden of informatie:
e
clazinavanklinken@hotmail.com. Elke 4 zaterdagavond van de maand.
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