
Verslag van activiteiten in 2021

Het jaar 2021 was een jubileumjaar, want Stichting Evangelisatie Sjofar werd in juni 2006 officieel opgericht
en bestond dus 15 jaar.

Enkele cijfers van 2021:

 In  september  2021  hadden  wij  235  medewerkers  op  onze  medewerkerslijst;  de  meesten  gingen
regelmatig mee.

 In de loop van 2021 schaften wij naast de vier evangelisatiebussen/-wagens twee 'nieuwe' voertuigen
aan.

 We hebben al jaren ook twee evangelisatiekramen in gebruik, die we als aanhanger kunnen meenemen.
 In 20 grotere steden werd maandelijks overdag geëvangeliseerd.
 Op 12 andere locaties incidenteel.
 Bij zes muziekfeesten waren we 's avonds en 's nachts met het Evangelie aanwezig.
 In totaal zijn er ruim 250 evangelisatie-acties in 2021 geweest.
 Het getuigenis Wie er Koning is, is duizenden keren uitgegaan!
 Tienduizenden flyers en duizenden Bijbelboeken en Bijbels zijn uitgereikt.
 Het aantal gebeden van en voor onze evangelisten kunnen wij niet tellen!

Stormachtige groei

De allereerste start van Sjofar ligt bij een evangelisatie-actie tijdens het wereldkampioenschap voetbal in
2000. Er is daarna een 'werkgroep Sjofar' in het leven geroepen, waarvan de leden al bijna wekelijks met
het  Evangelie  de  straat  op  gingen.  In  het  eerste  jaar  van  de  stichting  (2006)  werd  er  maandelijkse
geëvangeliseerd op vijf locaties, verspreid over Nederland, door een kleine groep mensen.

De cijfers van 2021 hierboven illustreren hoe onze God het werk van Sjofar in de loop van de jaren heeft
uitgebreid.

Naast nieuwe medewerkers voor het straatwerk, werden voor het werk op de achtergrond in 2021 gelukkig
nieuwe  vrijwilligers  gevonden.  Dan  hebben  we  het  over  het  officemanagement,  het  aanvragen  van de
vergunningen, de planning van de acties, de PR.

Gestaag  werd  er  gewerkt  aan  professionalisering,  wat  o.a.  tot  uiting  komt  in  een  jaarlijks  te  houden
ontmoetingsbijeenkomst voor de vrijwilligers (de eerste keer was op 21 augustus 2021), aanwezigheid op
LinkedIn en YouTube, een handleiding voor evangelisatieleiders, een privacyreglement en een QR-code
voor het overmaken van giften.

Alle stijgende kosten konden worden gedekt uit de vrijwillige giften. Veel Bijbels werden door CityBibles, de
GBS en de Bijbelvereniging kosteloos ter beschikking gesteld.

Plannen in 2022

1. Opnieuw de aanschaf van twee nieuwe evangelisatie-bussen.
2. De  bouw  van  enkele  zogenaamde  evangelisatiekarren;  dat  zijn  aanhangwagentjes  die  flexibel

kunnen worden ingezet.
3. De aanschaf van pagodetenten (met opschriften) om bij alle weersomstandigheden buiten op straat

te kunnen zijn.
4. Het weer oppakken van de toerustingen, zowel voor vrijwilligers die mee de straat opgaan, alsook

voor kerken, scholen en verenigingen, omdat de beperkingen vanwege corona zijn opgeheven.
5. Intensivering van de PR.
6. Het werven van nieuwe vrijwilligers.
7. Het inplannen van evangelisatie-acties op nieuwe locaties.
8. Verdere professionalisering van de organisatie.
9. Het benutten van de resultaten van een onderzoek dat in opdracht van Sjofar is verricht door een

CHE-studente naar de 'Terughoudendheid ten aanzien van evangelisatie' onder christenen.
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10.En, last but not least, veel gebed.


