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Nieuwsbrief  Stichting Evangelisatie Sjofar
 

Waarom evangeliseren zo moeilijk is 
 

Het is al weer enige jaren geleden. Tijdens één van onze evangelisatieacties kwam 
een medewerkster in contact met een dakloze christen. Deze broeder leefde op 
straat en zag geen kans om uit zijn moeilijke positie te komen. Tegen alle “regels” in 
nam onze alleenstaande medewerkster deze man op in haar huis. ‘Ik kan een broeder 
toch niet op straat laten wonen?’ zei ze. 
Bij deze zuster functioneerde het Woord en de daad.  
Dit zijn zaken waar we regelmatig met evangelisatiewerk tegen aanlopen. Mede 
hierdoor is in het verleden ook vanuit het evangelisatiewerk van de SES een 
opvanghuis voor jongeren (www.rotondehuis.nl) ontstaan. 
We hebben de opdracht om het evangelie te verkondigen. God wil hiervoor mensen 
gebruiken? Waarom toch? Hij kan toch ook via engelen spreken? De Heere gebruikt 
mensen omdat hierdoor de ontvangers van het evangelie kunnen zien dat het 

evangelie werkt. Dat God inderdaad mensen verandert. Mensen kunnen (als het goed is) aan ons leven zien wie de Heere is. Vooral in 
het evangelisatiewerk is dit een belangrijk punt. We kunnen preken en getuigen, we kunnen zelfs wonderen en tekenen verrichten, 
maar hoe gaan we om met de tijdelijke nood die we bemerken bij hen die onze boodschap ontvangen? 
Op de dag van Christus komst zal onze verhouding tot onze naaste in nood mede bepalend zijn of we bij Christus mogen blijven of niet. 
Er zal dan niet worden gevraagd of u theologie wel helemaal de juiste was. Er zal dan niet worden gevraagd of u wel genoeg in de 
Bijbel hebt gelezen. Er zal niet worden gevraagd of uw preken en getuigenissen wel vol vuur waren. Maar wat hebt u voor één van 
deze minste gedaan? Begrijpt u nu waarom evangeliseren zo moeilijk is? Het gaat om de ‘tweede mijl’. Je kom je zelf tegen. Er wordt 
niet alleen een getuigenis gevraagd maar ook omzien naar onze naaste. Een leven van zelfverloochening, dicht bij de Heere, is dan ook 
van levensbelang. En dit is meer dan alleen trouw de kerk bezoeken en bidden en Bijbellezen. Een leven dicht bij de Heere is een leven 
dicht bij de mensen. 
1 Johannes 3:17  ‘Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de 
liefde Gods in hem?’   
In contacten met anderen (soms ook lastige mensen) laat God, door u en jou heen, zien wie Hij is. Dit geeft kracht aan de woorden die 
u/jij uitspreekt.  
Ja, dit is moeilijk zo niet onmogelijk. 
Gelukkig mogen we vasthouden aan de belofte die Christus bij zijn hemelvaart ons geeft. Als we in Zijn spoor wandelen geld ook voor 
ons deze belofte: ‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.’   
Dan zal Hij ons geven wat hij van ons vraagt. Hoezo evangeliseren moeilijk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://www.rotondehuis.nl/
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Informatie over evangelisatieacties 

De SES heeft in het verleden op diverse plaatsen evangelisatieacties opgezet. Op sommige locaties komen we al 12 jaar. Het is altijd 
ons verlangen geweest om de acties in samenwerking met plaatselijke kerken of christenen te kunnen doen en na verloop van tijd het 
werk aan hen over te dragen. Verheugend is het om te melden dat we onze evangelisatieacties in Wageningen en Apeldoorn hebben 
kunnen overdragen. 
 

Amsterdam en de Bijlmer 
In de Bijlmer hebben we, na een aantal jaren door de wijk te hebben gezworven, onze oude locatie in het winkelcentrum weer 
teruggekregen. Het winkelcentrum is prachtig gerenoveerd en opgeknapt. Elke eerste zaterdag van de maand zijn we hier aanwezig. 
Veel Surinamers en Antilianen mogen we hier ontmoeten. Ondanks de vele kerken en gemeenten die er in de Bijlmer zijn, merken we 
toch steeds weer dat er behoefte is aan gedegen bijbels onderwijs. Door de contacten en ontmoetingen bij onze stand, mogen we ook 
hier een bijdrage aan leveren. Tevens hebben we in de Bijlmer veel ontmoetingen met mosilms. In veel, vaak intensieve gesprekken, 
mogen we uitleggen wat de werkelijke boodschap van de Bijbel is. 
 

Apeldoorn 
In Apeldoorn hebben we onze standplaats over kunnen dragen aan een interkerkelijke groep christenen die elke maand een zaterdag 
in het winkelcentrum aanwezig zijn. Uniek is dat nu in Apeldoorn elke zaterdag het evangelie wordt uitgedragen. Verschillende kerken, 
met zowel  reformatorische als evangelische achtergrond, zorgen er nu voor dat wekelijks het evangelie hier op straat, onder het 
winkelend publiek, wordt verkondigd. We hopen dat nog meer steden dit initiatief gaan volgen. (www.evangelisatie-apeldoorn.nl) 
 

Arnhem 
In Arnhem is de SES al vele jaren actief op de markt. We staan met onze evangelisatiewagen onder de bekende toren van de 
Eusebiuskerk. Omdat er tot nu toe nog  geen andere evangelisatieactiviteiten of initiatieven op deze locatie zijn voelen we ons 
geroepen om hier trouw op onze post te blijven. Op deze locatie ervaren we regelmatig weerstand maar gelukkig mogen we de laatste 
tijd steeds meer belangstelling ervaren voor de bijbel. We hebben regelmatig goede gesprekken en de Heere geeft openingen om het 
evangelie door te geven. 

Den Bosch (IRS) 
In Den Bosch is er maandelijks een evangelisatieactie van de stichting In de Rechte Straat in samenwerking  met de Christelijk 
Gereformeerde Kerk in Den Bosch en de Hervormde PKN gemeente uit Den Bosch en Hedel. (www.inderechtestraat.nl) De SES is bij 
deze acties facilitair aanwezig. Bemoedigend is het om te vernemen dat in het rooms-katholieke Brabant veel belangstelling en 
openheid is voor de Bijbel. 
 

Wageningen 
De acties van Sjofar in Wageningen vinden al geruime tijd plaats in samenwerking met de hersteld hervormde gemeente van Ede. De 
laatste maanden (vanaf maart dit jaar) ging de actie echter geheel uit van deze gemeente. Daar zijn wij natuurlijk blij mee. Het is ons 
verlangen dat het evangelisatiewerk dat door Sjofar is opgestart uiteindelijk wordt overgenomen door plaatselijke kerken. 
Evangelisatiewerk is immers in de eerste plaats een taak van de gemeente. Wij hopen dat zoveel mogelijk kerken het voorbeeld van 
Wageningen zullen volgen, zodat wij weer in nieuwe plaatsen acties kunnen opzetten. 
In Wageningen gaat het evangelisatiewerk op ongeveer dezelde wijze door als voorheen. In plaats van de bus en de stand van Sjofar 
wordt er nu gebruik gemaakt van de bijbelkiosk van de HHK. Dat is een kar waarbij aan de zijkant Bijbels en bijbelse lectuur liggen 
uitgestald. Binnen is er ruimte om zich even terug te trekken, bijvoorbeeld om te lunchen of om te bidden.  
Wij hopen en bidden dat het Woord van God in Wageningen kracht mag doen en Jezus voor velen werkelijk waarde mag krijgen. Niet 
alleen maar als een goed mens wiens voorbeeld opgevolgd moet worden, zoals zoveel mensen uit Wageningen Hem zien, maar als de 
Zoon van God en hun persoonlijke Verlosser.  

Evangeliseren bij discotheken 
Sinds enige tijd heeft de SES contact met een aantal mensen die 
maandelijks evangeliseert bij een discotheek op de Veluwe. Dit is 
een discotheek waar, helaas, ook veel jongeren vanuit de 
reformatorische kerken naar toe gaan. Evangeliseren bij dit soort 
feesten is geestelijk en lichamelijk zwaar. We zien dan ook dat veel 
medewerkers naar verloop van tijd afhaken. Bijzonder is het dan 
ook om te weten dat deze groep mensen al jarenlang trouw, elke 
maand, hun post innemen. Door middel van deze nieuwsbrief 
willen wij u/jou  hierover informeren en de gelegenheid geven 
voor dit werk te bidden en te overwegen om eens mee te helpen. 
Voor info: clazinavanklinken@hotmail.com 

http://www.evangelisatie-apeldoorn.nl/
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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. 

We willen u in het bijzonder wijzen op de folder ‘De wereld staat in brand’. Deze folder wordt op dit moment verspreid door 
tientallen christenen in heel Nederland en zelfs ook in Belgie. Deze folder hebben we vorig jaar ontwikkeld maar het is een 
folder die steeds actueler wordt. Aan de hand van de ontwikkelingen in de wereld probeert deze folder mensen er op te 
wijzen dat er alleen behoudt is door het volbrachte werk van Christus. Klik hier om de folder te bekijken. 

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. 

Bestuur 
Per 1 januari 2012, heeft Jan Harskamp zijn functie binnen het betsuur van de SES neergelegd. Wij zijn dankbaar voor het vele 
werk wat Jan, al vanaf de oprichting van de SES, heeft mogen doen. We wensen Jan en zijn gezin, Gods nabijheid en zegen. 

 
 
Ezechiël 33:6  
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.   
 

 

 
 

http://www.evangelisatiesjofar.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=23&tmpl=component&format=raw&Itemid=8
mailto:info@evangelisatiesjofar.nl
http://www.evangelisatiesjofar.nl/
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Evangelisatieacties 2012 
De onderstaande data geven de evangelisatieacties van de komende tijd weer. 
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 folder materiaal 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? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De acties in Den Bosch zijn van de Stichting In de Rechte 
Straat en worden gefaciliteerd door Sjofar 

 
 
 
 

 
Amsterdam: Actie SES 
Apeldoorn: Interkerkelijke groep christenen 
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 
Evangelisatieacties bij discotheek: Aanmelden of informatie: 
clazinavanklinken@hotmail.com. Elke laatste zaterdagavond van de maand. 

 
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. 
 

ANBI-goedkeuring  
De Stichting Evangelisatie Sjofar beschikt sinds augustus 2008 over het ANBI-
keurmerk. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit maakt het 
aantrekkelijk om giften te doneren. Deze giften zijn namelijk aftrekbaar van de 
belasting. Zie voor meer informatie www.anbi.nl en 
www.belastingdienst.nl/giften. 
 

2012 Januari Februari Maart 

Apeldoorn - Raadhuisplein 28 25 24 

Arnhem – Eusebiuskerk 21 18 17 

Amsterdam-Bijlmer 7 4 3 

Den Bosch – Markt (IRS*) 24 23 22 

Wageningen (HHG) 14 11 10 

2012 April Mei Juni 

Apeldoorn – Raadhuisplein 21 19 30 

Arnhem – Eusebiuskerk 21 19 16 

Amsterdam-Bijlmer 7 5 2 

Den Bosch – Markt (IRS*) 26 24 28 

Wageningen (HHG) 14 12 9 

2012 Juli Augustus September 

Apeldoorn – Raadhuisplein 28 25 22 

Arnhem – Eusebiuskerk 21 18 15 

Amsterdam-Bijlmer 7 4 1 

Den Bosch – Markt (IRS*) 26 28 25 

Wageningen (HHG) 14 11 8 

2012 Oktober November December 

Apeldoorn – Raadhuisplein 20 17 15 

Arnhem – Eusebiuskerk 20 17 15 

Amsterdam-Bijlmer 6 3 1 

Den Bosch – Markt (IRS*) 23 22 27 

Wageningen (HHG) 13 10 8 

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. 

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

R. van Steenbergen (penningmeester) 

http://www.inderechtestraat.nl/
mailto:clazinavanklinken@hotmail.com
http://www.evangelisatiesjofar.nl/
http://www.anbi.nl/
http://www.belastingdienst.nl/giften

