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Nog geen opheffing Stichting Evangelisatie Sjofar? 

In het jaar 2000 is, naar aanleiding van de Europe-

se voetbalkampioenschappen, een grote evangeli-

satieactie gehouden in Amsterdam en Rotterdam. 

Een flink aantal jongeren uit de reformatorische 

gezindte heeft meegedaan met deze evangelisatie-

actie. Verschillende van deze jonge christenen zijn 

later op zendings- of evangelisatieterrein terecht 

gekomen. Een groot aantal is, zoals helaas na korte 

of langere tijd wel vaker gebeurd, vanwege allerlei 

redenen gestopt met evangelisatiewerk. 

De kleine groep die overbleef had in die tijd vanuit 

hun kerkelijke gemeente weinig mogelijkheden om 

structureel evangelisatiewerk te gaan doen. 

 

Ontstaan Sjofar 

Vanuit deze groep is uiteindelijk de Stichting Evan-

gelisatie Sjofar opgericht. Hierdoor kon men zich, 

georganiseerd, beter richten op evangelisatie in de 

steden en dorpen en tijdens evenementen. Daar-

naast heeft Sjofar zich ingezet om 

(reformatorische) kerken aan te sporen tot het op-

zetten van evangelisatiewerk en hen bij dit werk te 

ondersteunen. Er is daartoe veel voorlichting en 

toerusting gegeven en Sjofar heeft diverse kerken 

op weg mogen helpen met evangelisatiewerk. 

We danken de Heere dat we de laatste jaren mo-

gen zien dat er een ontwikkeling is dat onder refor-

matorische kerken een positievere en actievere 

houding ten opzicht van evangelisatie komt. Je zou 

bijna denken dat de Stichting Evangelisatie Sjofar, 
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Vindt u  

gesprekken met 

niet-gelovigen 

moeilijk? 
 
U kunt SES uitnodi-

gen voor een avond 

over evangelisatie. 

Wij verzorgen een 

Bijbelse toerusting 

over evangelisatie, 

gecombineerd met 

praktische toerusting 

hoe u het gesprek 

met uw niet-gelovige 

medemens kunt aan-

gaan. Tevens verzor-

gen wij voorlichting 

en toerusting over 

straatevangelisatie. 

   Nieuwsbrief 

Stichting Evangelisatie Sjofar 

vanwege de vele initiatieven die er zijn, zichzelf 

wel kan opheffen. Sjofar is immers een middel en 

geen doel! 

 

Nog veel werk te doen! 

Toch, als we in ons eigen land rondkijken, zien we 

nog veel open plekken waar het Bijbelse Evangelie 

nog niet of niet meer klinkt. We moeten dus con-

stateren dat er nog veel werk te doen is. We krijgen 

de laatste tijd 

ook meer ver-

zoeken van 

kerken om te 

helpen met 

pionieren en 

om een stukje 

bewustwor-

ding en toe-

rusting te 

verzorgen.  

De afgelopen 

periode zijn er 

nieuwe loca-

ties op ons 

pad gekomen 

waar we mo-

gen helpen 

met het opzetten en uitbreiden van het evangelisa-

tiewerk. Nieuwe interkerkelijke initiatieven bieden 

zich aan. Nee, opheffing van Sjofar is helaas nog 

niet aan de orde. 

 

Toekomst 

We hopen samen met u/jou als achterban, ook in 

2016, het rijke Evangelie van vergeving en verlos-

sing door het bloed van Christus uit te dragen. 

We danken voor uw steun in alle opzichten voor 

het afgelopen jaar. 

We vragen ook voor het nieuwe jaar weer om uw 

gebed, steun en medewerking voor het prachtige 

werk in Gods Wijngaard. 

Laten we, als Bruid van Christus, samen met de 

Geest zeggen tot een ieder die ons pad kruist en 

het horen wil: ‘Kom! En die hoort zegge kom! En 

die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water 

des levens om niet.’ 

De Heere is groot! Hem zij alle lof en eer, ook in 

2016! Maranatha, ja, kom, Heere Jezus! 

 

Jan-Dirk Liefting 



met veel plezier voor de  

verschillende evangelisatie-

acties de roosters. Daarnaast 

help ik met de PR en het  

onderhoud van de site. 

Nog wat persoonlijke informa-

tie: Ik ben getrouwd, we heb-

ben vier jongens, ben 60 jaar 

en lid bij de Hersteld Her-

vormde Gemeente in  

Veenendaal. 

Als u een keer mee wilt doen 

met een actie, neem dan  

contact met mij op: 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

of tel. 06 - 17496324. 

Begin vorig jaar kreeg ik via 

een evangelisatievriend de 

Nieuwsbrief van Sjofar onder 

ogen. Omdat ik evangelisatie 

een warm hart toedraag, las ik 

die met belangstelling.  

In het blad stond dat men een  

planner zocht voor de  

evangelisatieacties en  

iemand voor de PR. 

Aangezien ik afgekeurd ben 

voor mijn werk, was ik op zoek 

naar zinvol vrijwilligerswerk. 

Dus kwam deze mogelijkheid 

als een geschenk van boven 

voorbij. Vanaf mei maak ik nu 

Nieuwe PR– en planning medewerker: 

Cor van Brummelen stelt zich voor 
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“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 

Afgelopen jaar hebben we 

tijdens The Passion in Ensche-

de geëvangeliseerd. 

Door de toenmalige contacten 

met een aantal gemeenten, is 

een mooi initiatief ontstaan. 

We mogen nu maandelijks met 

diverse kerken het evangelie 

helpen verkondigen in deze 

mooie stad en zo meehelpen 

aan de opbouw van Gods Ko-

ninkrijk in Enschede. Wilt u 

danken en bidden voor dit 

mooie, interkerkelijke evange-

lisatiewerk? 

Enschede 

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  

(nieuwe!) website: 

www.evangelisatiesjofar.nl 

Nieuwe Website 
Op onze nieuwe website zijn 

naast publicaties in de media 

ook terugblikken te vinden 

van bijzondere acties. 

Lees bv.. de terugblik van de 

Passion 2015 in Enschede 

(http://evangelisatiesjofar.nl/

actueel/blog/terugblik-

passion-2015-enschede) 

en de evangelisatieactie tij-

dens de Gaypride Amsterdam 

(http://evangelisatiesjofar.nl/

actueel/blog/terugblik-op-de-

gaypride) 

Cor van Brummelen 

Onlangs hebben we een ge-

heel vernieuwde website ge-

lanceerd. 

Op de nieuwe site staan o.a. 

informatie, foto’s en video’s  

over de steden waar we evan-

geliseren en kan nu ook online 

een aanmelding worden ge-

daan om mee te helpen met 

evangelisatiewerk. 

Mist u wat of heeft u nog ver-

beterpunten? Meldt het aan 

Cor. (zie boven) 

Terugblik in Blog 



Afgelopen jaar hebben we als SES weer 

op vele plaatsen het evangelie mogen 

brengen. In steden waar we al jaren ko-

men maar ook op nieuwe locaties zoals 

o.a. in Enschede en Nijmegen. 

In al deze plaatsen hebben we een 

mooie locatie voor onze evangelisatiebus 

gekregen en hebben we inmiddels aan 

veel mensen het evangelie mogen ver-

tellen. 

Afgelopen jaar 

Vrijwilligers gezocht / 

Vacatures 

Vanwege de nieuwe regels en milieuzones 

in veel steden is het straks in diverse steden 

niet meer mogelijk om vergunningen te 

regelen voor onze (oude) dieselbussen. 

Sjofar heeft echter geen middelen voor 

nieuwere bussen. Tijdens het schrijven van 

deze nieuwsbrief was ik aan het overwegen 

of ik deze nood met de lezers moest delen. 

Twee dagen later hoorde ik, zonder dat ik 

op de hoogte was van de stemming, het 

goede nieuws dat een meerderheid van de 

Tweede Kamer gestemd heeft voor het op-

heffen van de milieuzones in steden. Naar 

verwachting mogen we de komende tijd 

weer verder met onze vertrouwde bussen.  

Nieuwe 

Evangelisatiebussen? 
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Zelf een 

Evangelisatieactie  

organiseren? 

doeling is om maandelijks één of meer-

der activiteiten te bezoeken waar veel 

jongeren (vaak ook met een kerkelijke 

achtergrond) naar toe gaan. 

Tevens zal er pr gedaan moeten worden 

om jonge evangelisten te zoeken die 

naar deze activiteiten toe gaan en zal er 

voorlichting en toerusting moeten wor-

den gegeven. 

We zoeken iemand die het verlangen 

heeft om meer dan incidenteel actief te 

zijn met evangelisatiewerk en bewogen-

heid en affiniteit heeft met jonge men-

sen.  

De tijdsbelasting zal ongeveer 8 uur per 

week zijn.  

Voor informatie: Marc de Gooijer  

mrdegooijer@outlook.com 

1. Vrijwilliger voor het aanvragen van de 

vergunningen. 

Door de voortdurende uitbreiding van de 

werkzaamheden van Stichting Evangelisa-

tie Sjofar is er behoefte aan een persoon 

die de (digitale)vergunningen aanvraagt 

voor de locaties waar we actief zijn. 

De werkzaamheden kunnen vanuit huis 

worden verricht. 

De tijdsbelasting is gemiddeld ca. ander-

half uur per week. 

Voor informatie graag contact opnemen 

met info@evangelisatiesjofar.nl 

  

2. Vrijwilliger voor het uitbreiden van de 

evangelisatieacties bij muziekfeesten. 

Stichting Evangelisatie Sjofar wil het ko-

mende jaar meer gaan evangeliseren bij 

muziekfeesten. We zoeken een jonge en-

thousiaste vrijwilliger die ons wil helpen 

om dit werk verder uit te breiden. De be-

Wilt u/jij ons meehelpen om het evange-

lie te verkondigen op de markten en de 

winkelcentra van ons land. Neem gerust 

contact met ons op. Vooral voor Amers-

foort, Harderwijk en Nijmegen zijn we 

nog op zoek naar structurele extra hulp.  

Aanmelden via het formulier op de web-

site. http://evangelisatiesjofar.nl/leef-

mee 

Wilt u in uw eigen gemeente een evan-

gelisatieactie 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 diverse vormen van evan-

gelisatie. Wij werken met evangelisten 

die naast het evangelisatiewerk alle-

maal in hun eigen inkomsten voorzien 

en dus geen salaris voor het evangeli-

satiewerk ontvangen. Hierdoor zijn de 

kosten nihil en bedragen ze meestal 

alleen een vergoeding voor de onkos-

ten van het materiaal. 

Vul het contactformulier in op onze 

website:  http://evangelisatiesjofar.nl/

leef-mee of mail naar:   

info@evangelisatiesjofar.nl 

Meehelpen? 

mailto:mrdegooijer@outlook.com


Bezoek onze  

(nieuwe!) website: 

www.evangelisatiesjofar.nl 

Planning Evangelisatieacties 2016 
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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.W. van den Brink 

Barneveld 

Penningmeester 

 

Mw. H. van Iwaarden-

Arends,  

Woudenberg 

Secretaresse 

 

Dhr. H. van den Brink  

Apeldoorn 

Lid 

 

Dhr. M.R. de Gooijer 

Moerkapelle 

Lid 

  Jan Feb Mrt April Mei Juni Contactpersoon 

 Amersfoort 23 27 26 23 28 25 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Amersfoort     
Info/aanmelden Passion: Marc de Gooijer   

  mrdegooijer@outlook.com      
24 mrt Passion   

 Amsterdam 2 6 5 2 7 4 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Arnhem 16 20 19 16 21 18 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Apeldoorn Wekelijks evangelisatieacties samenwerkende kerken jan12vanleeuwen@hotmail.com 

 Den Bosch (IRS) 28 25 24 28 26 23 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Enschede 9 13 12 9 14 11 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Harderwijk 8 12 11 8 13 10 
Piet - 0619718770  

p.bloed@kpnmail.nl 

 Hilversum 7 4 3 7 5 2 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Nijkerk ('refo-café') 2 6 5 2 7 4 
Arjen - 

a_vangent@hotmail.com 

 Nijmegen 23 27 26 23 28 25 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Wageningen   

 (actie HHG Ede)           
9 13 12 9 14 11 

Sonja - 

svbodegraven@solcon.nl 

 Wekerom (Hent) 23 27 26 23 28 25 
Clazina - 

clazinavanklinken@hotmail.com 

  Juli Aug Sept Okt Nov Dec 
  

 Amersfoort 23 27 24 22 26 24 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Amsterdam 2 
6        

GayPride 
3 1 5 3 

Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Arnhem 16 20 17 15 19 17 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Apeldoorn Wekelijks evangelisatieacties samenwerkende kerken jan12vanleeuwen@hotmail.com 

 Den Bosch (IRS) 28 25 22 27 24 22 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Enschede 9 13 10 8 12 10 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Harderwijk 8 12 9 7 11 9 
Piet - 0619718770  

p.bloed@kpnmail.nl 

 Hilversum 7 4 1 6 3 1 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Lunteren  27     
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Maastricht 21 11         
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Putten (Ossenmarkt)       12     
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Nijkerk ('refo-café') 2 6 3 1 5 3 
Arjen - 

a_vangent@hotmail.com 

 Nijmegen 23 27 24 22 26 24 
Cor - 0617496324 

c.van.brummelen@kliksafe.nl 

 Wageningen   

 (actie HHG Ede)                   
9 13 10 8 12 10 

Sonja - 

svbodegraven@solcon.nl 

 Wekerom (Hent) 23 27 24 22 26 24 
Clazina - 

clazinavanklinken@hotmail.com 

mailto:mrdegooijer@outlook.com

