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Efeze 6 vers 18 en 19.
18: Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in
den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;
19: En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in
de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de
verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

Vindt u gesprekken
met niet-gelovigen
moeilijk?

U kunt SES uitnodigen
voor een avond over
evangelisatie. Wij
verzorgen een Bijbelse
toerusting over evangelisatie, gecombineerd met praktische
toerusting hoe u het
gesprek met uw nietgelovige medemens
kunt aangaan. Tevens
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de Heilige Geest ons laat zien wat mensen van Christus afhoudt opdat we hen hier ook mee kunnen confronteren. Gebed opdat we de werken van de satan
mogen zien en zijn duistere werken mogen ontmaskeren. Gebed ook dat we geen kostbare tijd investeren in
situaties die vanuit de hel zijn geregisseerd.
De machten van de hel
Soms kijk je met ons werk in de
voorste linies van de strijd de satan
recht in de ogen en voel je de machten van de hel. Vaak echter komt de
satan ook zo subtiel om ons werk of
leven te verstoren. Juist om al deze
dingen is het gebed zo belangrijk.
Maar naast gebed mag er ook dankzegging zijn. Dankzegging omdat God
Zijn kinderen nooit los laat en, met
de opdracht en roeping, ook alles
geeft wat nodig is om de weg te
gaan. We mogen dit ook steeds weer
opnieuw ervaren.
Dankbaar dat de Heere harten neigde om het werk
financieel te kunnen uitvoeren.
We zijn ook dankbaar dat de Heere ook afgelopen jaar
weer mensenharten heeft weten om te buigen om het
werk van een evangelist te gaan doen.
Nieuwe broeders en zusters die op ons pad zijn gekomen die bewogenheid met hun naaste hebben gekregen en niet meer kunnen en willen zwijgen van het
evangelie.
We mogen ook in het nieuwe jaar u oproepen: Kom ga
met ons en doe als wij!
Dat we als christenen, van welke kerk en gemeente we
ook zijn, samen groot en goed mogen spreken van de
Heere Jezus Christus. Hierin zal God worden grootgemaakt en de Kerk groeien!

Gebed
Paulus vroeg de mensen te Efeze om voor hem te
bidden opdat hij met vrijmoedigheid het Evangelie
mocht bekend maken.
Bidden voor evangelisatie is ook anno 2015 ontzettend
hard nodig. Ook wij, als Stichting Evangelisatie Sjofar,
roepen u op voor ons te bidden. We zijn dankbaar te
mogen bemerken dat er ook gebed is voor ons werk.
Zoals ik laatst hoorde van een predikantsgezin dat aan
tafel met het gezin voor het evangelisatiewerk bad of
van een kind dat op school als gebedspunt het evangelisatiewerk opgaf.
Wij kunnen niet zonder gebed. Dat is niet omdat we dit
uit gewoonte vragen maar we voelen ons en zijn echt
zo afhankelijk van de Heere vooral ook in de rechtstreekse confrontatie met mensen die niets van het
Soli Deo Gloria! Hem zij alle lof en eer, ook in 2015!
evangelie afweten of er soms ook niets van willen
Maranatha, ja, kom, Heere Jezus!
weten. Juist zij hebben het evangelie zo hard nodig.
We hebben gebed nodig om wijsheid en licht van de
Heilige Geest opdat we de juiste mensen aanspreken. Jan-Dirk Liefting
Gebed ook om de juiste dingen te zeggen. Gebed opdat
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Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Marc de Gooijer

“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

Als nieuw bestuurslid van stichting Sjofar wil ik me kort aan u/
jou voorstellen. Ik ben Marc de
Gooijer en woon in Moerkapelle,
37 jaar oud, getrouwd en vader
van 5 kinderen. In het dagelijks
leven ben ik werkzaam aan het
Driestar College te Leiden als
afdelingsleider en docent Godsdienst en Duits. Zo mag ik in

mijn beroep, maar ook op andere plaatsen werkzaam zijn in
Gods Koninkrijk. Dat is ook het
liefste wat ik doe. Het Evangelie
dat ik iedere zondag mag horen
en waar ik doordeweeks actief
mee mag zijn, heeft zoveel
waarde dat een ieder het moet
horen dat Jezus Christus gekomen is om zondaren te redden.

Ik kan, mag en wil daar niet
over zwijgen. Daarom ben ik nu
actief bij Sjofar. Ik hoop een
bijdrage te kunnen leveren door
op straat de mensen op te zoeken, door nieuwe evangelisatieacties op te zetten in het westen van het land, zodat het
Evangelie gezaaid mag worden.

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Hermien van Iwaarden-Arends
Sinds 10 juni mag ik ook deel uit
maken van het bestuur van de
stichting evangelisatie Sjofar.
Mijn naam is Hermien van
Iwaarden –Arends. Ik ben gehuwd, moeder en oma. Ik ben in
de gehandicaptenzorg werkzaam geweest en nu met pensioen. Ongeveer vanaf het begin

van mijn huwelijk heb ik in allerlei besturen/ comités gezeten.
Door het evangeliseren met
Sjofar wist ik van de vacature
die er was in het bestuur, dus
zodoende ben ik in dit bestuur
terecht gekomen, om mijn ervaring hier nuttig te maken.
Mijn wens is dat ons werk rijk

gezegend zal worden en dat de
genade die wij van de Heere
hebben ontvangen, door velen
(allen) in Nederland ontvangen
mag worden en zo een reformatie/opwekking mag ontstaan
in Nederland. Daar draag ik
graag een steentje aan bij.

Nieuw bestuurslid stelt zich voor: Henk van den Brink
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?

Bezoek onze website:
www.evangelisatiesjofar.nl

Mijn naam is Henk van den Brink,
en ik werk op het KNMI als klimaatonderzoeker. Ik ben blij dat
stichting Sjofar bestaat, om het
Evangelie te brengen bij hen, die
geen vrienden, familie of collega’s hebben om hen de boodschap van Jezus te vertellen.

Daarom help ik ook graag mee
om de praktische kanten te
regelen die nodig zijn om het
Evangelie te laten klinken in de
Nederlandse open lucht. Eén
voor eeuwig geredde ziel is die
kleine inspanning van ons meer
dan waard!

“De Passion 2015” in Enschede
Op D.V. donderdag 2 april 2015
wordt in Enschede ‘The Passion’
georganiseerd. Een evenement
waar door middel van de populaire muziek gezongen door
popsterren het verhaal van
Jezus lijden, kruisiging en opstanding wordt uitgebeeld. Nu
zijn er terechte bezwaren tegen

dit evenement, maar als stichting Sjofar kunnen we niet thuis
blijven zitten. We willen daar
door middel van folderen en
gesprekken de bezoekers van
dit evenement wijzen op wat het
lijden, sterven van Jezus Christus werkelijk inhoudt.

Help mee in Enschede!

Gaat u/jij mee om het Evangelie
te brengen? Wanneer u mee
wilt helpen en u vindt Enschede
te ver weg liggen, meldt u/meld
je toch aan, misschien kunnen
we met elkaar meerijden.
Aanmelden voor deze actie:
mrdegooijer@outlook.com
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Nieuwe Evangelisatiebus/camper
Schade aan de bus
In augustus hebben we tijdens een evangelisatieactie schade opgelopen aan de bus. De opbouw van de
bus was dusdanig beschadigd dat hij door de verzekering total loss werd verklaard. Gelukkig werd
de schade volledig vergoed door de verzekering.
We hebben van dit bedrag een andere evangelisatiecamper aangeschaft.

Tweede bus
Vanwege de uitbreiding van de werkzaamheden
was een tweede bus al wel eens in beeld gekomen maar
we durfden er, gezien de financiën, nog niet over na te
denken. Nadat iemand had vernomen dat we schade
aan de bus hadden gereden heeft deze persoon aange-

boden om pro Deo de beschadigde bus te repareren.
Hier zijn we erg blij mee. Als alles goed mag verlopen,
verwachten we nu in de loop van 2015 twee bussen
operationeel te hebben.

Bijbelkiosk
Er zijn locaties in Nederland waar we graag willen
evangeliseren maar waar geen bus mag worden geplaatst. Vaak is het wel mogelijk om een kraam of kiosk
te plaatsen.
Speciaal voor deze locaties hebben we afgelopen jaar
een Bijbelkiosk gemaakt.
Dit is een kleine aanhanger achter de auto die op locatie uitgeklapt kan worden waardoor er binnen 10 minuten een houten Bijbelkiosk ontstaat.

Dringend vrijwilligers gezocht
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor onderstaande werkzaamheden:
1.Een planner voor de evangelisatieacties. Inventariseren van de aanmeldingen voor de evangelisatieacties
en doorgeven aan de actieleider.
Tijdsinvestering: Ca. 1½ uur per week vanuit huis.
2. Iemand die regelmatig de bussen en Bijbelkiosk wil
schoonmaken. Omgeving Lunteren of Rotterdam.
Tijdsinvestering: Ca. 1½ uur per week.
3. Iemand die een overdekte stallingruimte heeft voor
onze bus in de omgeving Rotterdam. De afmeting van
de bus is: ca. 6x2.5x3.1mtr.
4. Iemand die de pr voor onze stichting wil verzorgen
en de site wil beheren.

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 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
nihil en bedragen ze meestal alleen een vergoeding voor de
onkosten van het materiaal.
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Planning Evangelisatieacties 2015
Amersfoort
Amsterdam
(De Bijlmer)
Arnhem

Jan

Feb

Mrt

April

Mei

Juni

24

28

28

25

23

27

3

7

7

4

2

6

17

21

21

18

16

20

Contactpersoon

Harmen Post - 0619895845 harmenpost1990@hotmail.com
info@evangelisatiesjofar.nl
info@evangelisatiesjofar.nl

Wekelijks evangelisatieacties samenwerkende kerken

Jan van Leeuwen
jan12vanleeuwen@hotmail.com

Den Bosch (IRS)

22

26

26

23

28

25

Info? - www.inderechtestraat.nl

Harderwijk

9

13

13

10

8

12

Piet Bloed tel. 06-19718770

Apeldoorn

Enschede
(The Passion)

M.R. de Gooijer
mrdegooijer@outlook.com

2

Hilversum

8

5

5

2

7

4

info@evangelisatiesjofar.nl

Wageningen
( HHK Ede)

10

14

14

11

9

13

Sonja van Bodegraven
svbodegraven@solcon.nl

24

28

28

25

23

27

3

7

7

4

2

6

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

25

22

26

24

28

12

Harmen Post - 0619895845 harmenpost1990@hotmail.com

4

1

5

3

7

5

info@evangelisatiesjofar.nl

Wekerom (Hent uut
Zaand) Zaterdagavond
Nijkerk ('refo-café')
Zaterdagavond

Amersfoort
Amsterdam
(De Bijlmer)
Amsterdam
(De Dam - Gaypride)
Amsterdam
(Sail 2015)
Arnhem
Apeldoorn

18

1

info@evangelisatiesjofar.nl

16-23

info@evangelisatiesjofar.nl

15

19

17

21

19

Wekelijks evangelisatieacties samenwerkende kerken

Den Bosch (IRS)

23

Harderwijk

10

Hilversum
Wageningen
(HHK Ede)
Wekerom (Hent uut
Zaand) Zaterdagavond
Nijkerk ('refo-café')
Zaterdagavond

Clazina van Klinken
calzinavanklinken@hotmail.com
Arjen van Gent
a_vangent@hotmail.com

info@evangelisatiesjofar.nl
Jan van Leeuwen
jan12vanleeuwen@hotmail.com

24

22

26

24 Info? - www.inderechtestraat.nl

7

11

9

13

11

Piet Bloed tel. 06-19718770

2

6

3

1

5

3

info@evangelisatiesjofar.nl

11

8

12

10

14

12

26

24

28

12

5

3

7

5

4

1

Sonja van Bodegraven
svbodegraven@solcon.nl
Clazina van Klinken
calzinavanklinken@hotmail.com
Arjen van Gent
a_vangent@hotmail.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 bij
kerken en gemeenten.
- Het toerusten van
kerken en gemeenten.
- Het geven van
voorlichting over de
gevaren van populaire
muziek.

Bestuur
Dhr. J.D. Liefting
Lunteren
voorzitter
Dhr. H. van den Brink
Apeldoorn
penningmeester
Mw. H. van IwaardenArends,
Woudenberg
Secretaresse
Dhr. H.W. van den Brink
Barneveld
Lid
Dhr. M.R. de Gooijer
Moerkapelle
Lid
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