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‘Een evangelist geeft 
niet wat hij over heeft, 

maar zichzelf’  

‘Zoals de Heilige Geest op 
Christus wijst, zo wijzen de 
teksten op de bussen van 

Sjofar ook op Christus’ 
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Gebed 
Heere, onze God, wij danken 
U, dat U trouw bent en blijft 
omzien naar mensen. We 
bidden U dat U ons moed en 
krachten geeft om te 
volharden in het getuigen 
van Koning Jezus. In Jezus 
Naam. Amen. 

‘Wie in de Zoon gelooft, 
heeft eeuwig leven’         

Johannes 3: 36 
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Bijbel voor waar, zonder er 
iets aan af te doen of er iets 
aan toe te voegen. Het heeft 
een vast vertrouwen, door 
de Heilige Geest, door het 
Evangelie, in onze harten 
uitgewerkt. Hij zet mensen 
in beweging, wereldwijd. De 
vrouw in Lukas 7 heeft geen 
schroom om in het bijzijn 
van zeer kritische Farizeeërs 
te getuigen: ze giet onder 
tranen een flesje kostbare 
zalf uit over Jezus’ voeten. 
Een teken van intense dank-
baarheid. Ze weet dat haar 
al haar zonden vergeven 
zijn. Door op Hem te ver-
trouwen ga je steeds meer 
Zijn wil leren doen. De Hei-

Getuigen van Jezus 
- dubbele vreugde  
Jezus maakt Zich aan men-
sen bekend door hét Woord 
en woorden heen. Hier ge-
bruikt Hij de Bijbel en men-
sen bij. Wat een voorrecht 
en vreugde dat Hij ons in 
Zijn heilsplan inschakelt. We 
horen Jezus’ laatste woor-
den voor Zijn hemelvaart: 
‘Maar u zult de kracht van 
de Heilige Geest ontvangen, 
die over u komen zal; en u 
zult Mijn getuigen zijn, zo-
wel in Jeruzalem als in heel 
Judea en Samaria en tot aan 
het uiterste van de aarde.’ 
Door de verbinding met de 
Heere Jezus gaan gelovigen 
van Hem, van Zijn liefde 
voor zondaren, getuigen. 
Veel christenen zien (nog) 
tegen deze grote opdracht 
op. We hopen en bidden dat 
deze nieuwsbrief hun be-
moedigt en meewerkt in 
beweging te komen om te 
getuigen van Jezus. Een 
waar geloof houdt de hele 

lige Geest helpt je bij het 
getuigen van de hoop die in 
je is. Om van Jezus te getui-
gen in een ontmoeting met 
mensen.  
Velen wijzen de Bijbel ge-
heel of gedeeltelijk af. Men-
sen geloven van alles, zin 
en onzin. Maar het geloven 
in de Bijbel brengt ook ethi-
sche implicaties met zich 
mee, zo weten we. En dat 
wil men vanuit zichzelf niet. 
Men wil liever in de zonde 
blijven leven. Er is weer-
stand tegen de goede leef-
regels die God ons gegeven 
heeft. En tóch wordt er ook 
naar deze afwijzers van Hem 
omgezien. We zien door het 
verkondigen van het Evan-
gelie dat de HEERE bewo-
gen is met het lot van men-
sen. We zien mensen tot 
geloof in Hem komen. Zij 
zijn het die het Woord van 
God horen en gaan doen. 
Het zaad valt in de goede 
aarde. Het zijn zij, die door 
de Heilige Geest, in volhar-
ding, goede vruchten voort-
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zei hij.  
Ja inder-
daad. God 
roept ook 
nu nog 
mensen. 
God veran-
dert niet. 
Niet in Zijn 
beloften, 
maar ook 
niet in Zijn 
oordelen. 
Daarom 
mogen wij 
nog uit-
gaan. De Heere betoont Zijn 
geweldige ontferming aan 
ons land. Op vele plekken 
mag het Evangelie uitgaan. 
We mogen vanuit Sjofar 
kerken aansporen om het 
Evangelie uit te dragen. 
Veel kerken maken gebruik 
van onze faciliteiten.  De 
gele Bijbelbussen en kra-
men beginnen een begrip te 
worden. Bijna dagelijks zijn 
ze op veel plekken aanwe-
zig. Veel media hebben er in 
het afgelopen jaar aandacht 
aan besteed. Politici en be-
kende Nederlanders herken-
nen ze. Zelfs veel nieuwe 
Nederlanders, als ze net ons 
land binnen komen, krijgen 
bij de poort in Ter Apel van-
uit de Bijbelbus een Bijbel 
in hun eigen taal. Soms 
staan mensen even speciaal 
stil om te kijken: ‘Zijn dat nu 
die Bijbelbussen waar we 
van gehoord hebben?’   
 
Maar, het gaat niet om de 
Bijbelbussen. Het gaat, zoals 
ds. A.C. Borsje op de Pink-

Alles verandert 
Mensen veranderen in crisis-
tijd. Mensen kunnen door de 
omstandigheden afvragen 
waar ze voor leven. Vanuit 
het niets komt de gedachte: 
Waar gaat het naar toe met 
deze wereld? Waar leef ik 
voor? Bestaat er een God, 
een hemel en een hel? Veel 
van deze mensen mochten 
we het afgelopen jaar ont-
moeten tijdens onze acties.  
Als mensen om een Bijbel 
vragen, vraag ik hun altijd 
waar hun belangstelling 
voor Gods Woord vandaan 
komt. Regelmatig hoor ik 
dan: ‘Het was er ineens! Ik 
moest God gaan zoeken. Er 
moet wat zijn.’ Of, zoals die 
beveiligingsmedewerker op 
het Leidseplein, die vrij 
plotseling naar ons toe 
kwam lopen. Régelrecht op 
de kraam af. ‘Mag ik een 
Bijbel?’, vroeg hij heel reso-
luut. ‘Jazeker’, zei ik, ‘Maar 
vanwaar je belangstelling?’ 
‘Het laat me de laatste tijd 
niet meer los, man. Het lijkt 
wel… of ik geroepen word’, 

Van de voorzitter 

sterontmoetingsdag zei: 
‘Zoals de Heilige Geest op 
Christus wijst, zo wijzen de 
teksten op de bussen van 
Sjofar ook op Christus.’  
Van Maastricht tot Gronin-
gen en van Terneuzen tot 
Den Helder rijden onze Bij-
belbussen op zoek naar een 
plekje om te staan. Op zoek 
naar plekken waar de onver-
anderlijke God mensen 
roept, die Hij door Zijn ge-
nade wil veranderen. ‘Alsof 
God door ons bad; wij bid-
den van Christus’ wege: Laat 
u met God verzoenen.’ 
God Zelf verandert niet. Hij 
heeft nóg geduld met ons 
land. Het oordeel komt, 
maar nu nog niet. 
Maleachi 3:6: ‘Want Ik, de 
HEERE, word niet veranderd; 
daarom zijt gij, o kinderen 
Jakobs! niet verteerd.’  
Het is nog genadetijd! Allen 
een gezegend 2023 toege-
wenst en een getuigend 
leven, totdat Jezus komt!  
Jan-Dirk Liefting 
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brengen. Wat een vreugde 
te weten hierbij te horen en 
te zien dat het Koninkrijk 
van God dagelijks uitgebreid 
wordt. Van harte wens ik je 
deze dubbele vreugde en 
Zijn zegen toe bij het getui-
gen van Jezus. Totdat Hij 
komt. Maranatha! Namens 
het bestuur,  
Hendri Snetselaar 
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Wekelijks wordt een kort 
verslag van evangelisatieac-
ties op onze Facebook- en 
Instagrampagina geplaatst. 
Hierin zijn o.a. ervaringen 
op straat te lezen en worden 
foto's getoond. Je leest wat 
de Goede Boodschap zoal 
uitwerkt. 

Facebook en        
Instagram 

In de media 

Ook op LinkedIn worden 
berichten over evangelisa-
tieacties geplaatst. Met als 
doel nog meer mensen te 
betrekken bij het evangeli-
satiewerk.  

Sjofar is het afgelopen jaar 
veel in de media geweest. 
Hieronder een aantal publi-
caties uitgelicht.  

Radio Regio 8  
(20-04-22)  

belbus het land door te 
gaan. Hendri vertelt dat we 
hier het Evangelie verkondi-
gen. Iets wat we zelf hebben 
leren kennen, willen we 
graag doorgeven. We geven 
zo invulling aan de grote 
opdracht die bij God van-
daan komt. Het is belangrijk 
dat iedereen in ons land 
over Jezus hoort. Weerstand 
hiertegen hoeft ons niet te 
verbazen, de Bijbel is hier 
duidelijk over. Het is met 
Jezus of zonder Jezus. ‘Toen 
ik Jezus leerde kennen als 
mijn Zaligmaker was de 
leegte in mijn hart weg en 
werd die gevuld met vreug-
de. Dat gunnen we anderen 
ook.’ 

Een verslaggever geeft in 
een interview met Hendri 
Snetselaar de evangelisatie-
actie in Groningen weer. Het 
dagblad vroeg zich af wat 
ons bezielt om met de Bij-

Dagblad van het 
Noorden(18-04-22) 

Reformatorisch 
Dagblad (09-02-22) 
Verslag van de toerustings-
avond over LHBTI in Ame-
rongen. Jan-Dirk Liefting 
ziet een snel veranderde 
samenleving, waarin een 
Bijbels geluid over dit the-
ma nodig is. “We hoeven 
ons niet te schamen voor 
het Woord van God”, legt hij 
uit. Ds. P. de Vries legt uit 
dat de biologische functie 
van onze geslachtsorganen 
onlosmakelijk met de voor-
planting zijn verbonden. 
Seksualiteit kan alleen bin-
nen het huwelijk beleefd 
worden. Het is belangrijk 
naast iemand te gaan zitten 
die hiermee worstelt, te 
luisteren en te bidden. Een 
pastorale benadering. ‘Voor 
iedereen geldt sinds de zon-
deval dat hij of zij transfor-
matie en wedergeboorte 
nodig heeft. Ook voor zondi-
ge gevoelens is er verge-
ving. Er blijft echter een 
levenslange strijd tegen het 
zondige ik. Het verdwijnen 
van bepaalde zondige ge-
voelens kan, maar dat is een 
toegift.’  

Door Jan-Dirk Liefting wordt 
uitgelegd waarom Sjofar bij 
de Passion in Doetinchem 
staat. In Doetinchem wordt 
een feestje gevierd over het 
lijden en sterven van Jezus, 
waar helaas niet het hele 
verhaal verteld wordt. ‘Wij 
gaan in gesprek waarom 
Jezus werkelijk lijden en 
sterven moest’, legt Jan-Dirk 
uit. En Hij is opgestaan uit 
de dood. Om mensen te 
redden van de eeuwige on-
dergang en vergeving van 
zonden te schenken. ‘De 
Passion mist de noodzaak 
waarom Jezus moest ster-
ven. Ze doen voorkomen of 
Jezus op het verkeerde mo-

(Vervolg op pagina 5) 
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Via YouTube worden filmp-
jes getoond van o.a. lezin-
gen op ontmoetingsdagen 
en interviews met vrijwil-
ligers.  
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In dit artikel wordt een ver-
slag van een evangelisatie-
actie in Arnhem weergege-
ven. ‘Een evangelist hoeft 
alleen maar beschikbaar te 
zijn’, legt Jan-Dirk Liefting 
uit. ‘Een gesprek loopt vaak 
anders dan je denkt. In een 
ontmoeting met een meisje 
vertelde zij, dat ze de afge-
lopen nacht gedroomd heeft 
dat ze vandaag met iemand 
over God zou spreken. Na 
dit gesprek vertrekt ze met 
een Bijbel.’ Van tevoren 
wordt er door de teamleden 
gebeden tot de Heilige 
Geest om hulp. Corona heeft 
mensen vaak de teleurstel-
lingen van dit leven laten 
zien en zij zijn daardoor 
ontvankelijker voor een 
gesprek. ‘Als we alles in 
Gods hand leggen, mag je 
erop vertrouwen dat er 
vrucht zal komen, ook al zie 
je er niets van.’  

C-vandaag  
(07-07-22)    

In een interview vertelt Jan-
Dirk Liefting dat maande-

Reformatorisch 
Dagblad (30-08-22) 
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ment op de verkeerde plaats 
was. Maar de dood van Jezus 
was juist Zijn missie om te 
lijden en te sterven. De 
mensen een halve waarheid 
vertellen is een hele leugen. 
De mensen hebben recht op 
de Waarheid.’  

lijks op de Dam in Amster-
dam Bijbels worden uitge-
deeld. Op 7 mei was er 
aandacht voor abortus: de 
wetgeving zou worden aan-
gepast. Een demonstrant 
nam een Bijbel aan en stak 
die in de brand. Aangrij-
pend! Gods Woord moet 
meer en meer uit de maat-
schappij. Eerst deed een 
boa niets, maar even later 

ondernam de opgetrommel-
de politie wel actie. In juni 
was Sjofar er weer. Er was 
weer een demonstratie. De 
politie stond bij de Bijbel-
bus. Vooraf werd Sjofar 
door de politie benaderd 
om nu weg te blijven. Hier 
gingen we niet op in, want 
anders zouden extremisten 
beloond worden en dat is 
de omgekeerde wereld.  

In het aanmeldcentrum in 
Ter Apel wordt er contact 
gezocht met asielzoekers. 
Sjofar wil hun bemoedigen 
en biedt eten en drinken 
aan. Er is meer vraag naar 
Bijbels dan verwacht. Er zijn 
twaalf medewerkers van 
Sjofar aanwezig. Medewer-

ker Geert-Jan 
Bosch vertelt 
over zijn erva-
ring van vele 
jaren Bijbelstu-
die in een azc in 
Almelo. ‘Veel 
asielzoekers 
slapen buiten. 
We moeten als 
kerken weer 
echt leren diaco-
naat te beoefe-
nen.’ Medewer-
ker Jimmy van 
Osch vertelt 
over de nood: 
‘Soms is luiste-
ren al genoeg. 
En natuurlijk 
bidden’. De me-
dewerkers spre-

ken met Syriërs. Ondertus-
sen spreekt Jan-Dirk Liefting 
met Eritreeërs, die vertellen 
dat ze veel stress hebben. 
Het spreken met asielzoe-
kers is lastig, ze spreken 
veelal geen Engels. Gelukkig 
is voorganger Fathy Sha-
maan erbij. Hij spreekt Ara-
bisch. Er zijn later nog re-
gelmatig bezoeken gebracht 
aan Ter Apel.  

Reformatorisch 
Dagblad (04-06-22) 
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Zaterdag 27 
augustus was 
er de jaarlijkse 
Oud Lunterse 
Dag. Op deze 
dag wordt 
geëvangeli-
seerd door de 
PKN en de 
HHG uit Lunte-
ren. Sjofar zou, 
net als andere 
jaren, facilitair 
aanwezig zijn 
en indien no-
dig ondersteu-
nen met vrij-
willigers. Helaas waren er, 
op drie medewerkers van 
Sjofar na, geen aanmeldin-
gen gekomen vanuit de 
kerken. De zondag vooraf 
aan de actie was er in Lun-
teren een gastpredikant, ds. 
F. van Binsbergen. De preek 
ging over Mattheus 28. 
(https://www.youtube.com/
watch?v=8URmsRGYNwU). 

De Oud 
Lunterse 
Dag 
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Evangelisatie 
Dag Hersteld 
Hervormde Kerk 
Op 28 mei heeft Jan-Dirk 
Liefting, vanuit zijn ervaring 
bij Sjofar en vanuit zijn per-
soonlijke ervaring, een 
spreekbeurt verzorgd op de 
evangelisatiedag HHK met 
als thema: vrijmoedigheid. 
Een onderwerp waar veel 
christenen mee worstelen. 
Heb je het en hoe kom je 
eraan? Via https://
www.youtube.com/watch?
v=Ke6_0Ows8uk&t=1844s 
kun je vanaf minuut 32 de 
lezing terugkijken. 

Naar aanleiding van deze 
evangelisatiepreek hebben 
zich de week erna 29 men-
sen aangemeld om mee te 
komen helpen evangelise-
ren. Zo hebben we uiteinde-
lijk met meer dan dertig 
broeders en zusters tussen 
de duizenden feestvierders 
mogen getuigen van Koning 
Jezus! God alle eer.  

https://www.youtube.com/watch?v=8URmsRGYNwU
https://www.youtube.com/watch?v=8URmsRGYNwU
https://www.youtube.com/watch?v=Ke6_0Ows8uk&t=1844s
https://www.youtube.com/watch?v=Ke6_0Ows8uk&t=1844s
https://www.youtube.com/watch?v=Ke6_0Ows8uk&t=1844s


Evangelisatiedienst bij Kasteel Renswoude  
Zondagmiddag 3 juli sprak 
Jan-Dirk Liefting tijdens een 
evangelisatiedienst in de 
prachtige kasteeltuin van 
Kasteel Renswoude. Deze 
dienst wordt jaarlijks geor-
ganiseerd door de Hervorm-
de Kerk en de Gereformeer-
de Kerk van Renswoude. 
Bijna vijfhonderd aanwezi-
gen kregen de boodschap 
mee om, in navolging van 
de Thessalonicenzen, zich 
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tot de levende God te beke-
ren en Jezus te volgen in 
een getuigend leven.   

Deze dienst is terug te zien 
op Youtube: (https://
www.youtube.com/watch?
v=kBDRO10qd0I).  
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Wij merken 
regelmatig dat 
tijdens 
spreekbeurten 
waar, heel 
concreet 
vanuit Gods 
Woord, wordt 
aangetoond 
dat getuigen 
bij de 

christelijke identiteit hoort, 
dit mensen in beweging zet. 
Belangrijk is dat bij dit soort 
avonden niet alleen 
geïnteresseerde 
gemeenteleden aanwezig 
zijn, maar dat de gemeente 
in zijn gehele breedte 
aanwezig is. De zondagse 
diensten zijn dan ook 
onmisbaar als het gaat om 
bewustwording voor 
evangelisatie.  
We roepen predikanten/
voorgangers op dit 
onderwerp regelmatig in de 
prediking te behandelen. 
Wij kunnen helpen met een 
preekschets over 
evangelisatie. Daarnaast zijn 
wij bereid aan een 
evangelisatiedienst mee te 
werken. 

De kracht van de 
prediking -  

Nodig ons uit! 

https://www.youtube.com/watch?v=kBDRO10qd0I
https://www.youtube.com/watch?v=kBDRO10qd0I
https://www.youtube.com/watch?v=kBDRO10qd0I
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Toerusting van docenten 
voortgezet onderwijs  
In oktober heeft Sjofar een 
lezing verzorgd op de Jaco-
bus Fruytier scholenge-
meenschap in Apeldoorn op 
een studiedag voor docen-
ten met als thema 
‘Burgerschap'. Vanuit de 
praktijk van het evangelisa-
tiewerk mochten we docen-
ten toerusten om jongeren 
voor te bereiden op de 
maatschappij.  
De school reageert: ‘We 
kijken met elkaar terug op 
een mooie lezing van Jan-
Dirk Liefting, straatevange-
list bij de stichting Sjofar. 
Jan-Dirk nam ons mee in 
zijn ervaringen om een 
beeld te schetsen van de 
huidige maatschappelijke 
ontwikkelingen. Hoe nemen 
wij onze plaats in als chris-

ten in de maatschappij, wat 
laten wij zien van het chris-
ten-zijn. Zien de mensen 
aan ons hoe goed het is om 
de Heere te dienen? De 
huidige tijd kenmerkt zich 
door het ik-gericht zijn. Veel 
wordt ter discussie gesteld 
en dat levert verwarring op, 
zeker voor onze jongeren. 
Zijn we ons bewust van de 
rol van de media in dezen? 
Hoe wapenen wij onze leer-
lingen tegen de seculiere 
invloeden die alleen gericht 
zijn op de autonomie van 
het individu? Bereiden wij 
onze jongeren erop voor dat 
een leven als christen, een 
leven met de Heere, vraagt 
om zelfverloochening? Dat 
we bespot kunnen worden? 
Het vraagt van ons dat we 

voortdurend alert zijn op 
wat er gebeurt, dat we kan-
sen om onze leerlingen te 
vormen en toe te rusten 
moeten benutten. De invul-
ling van het Christelijk bur-
gerschapsonderwijs, toerus-
ting en vorming raakt ons 
allemaal!’  

Bezoek onze website: 
www.evangelisatiesjofar.nl 

En Hij (Jezus) zei:  De tijd is 
vervuld en het Koninkrijk 
van God is nabijgekomen; 

bekeer u en geloof het 
Evangelie.  Markus 1 : 15   



Pagina 9 

Ervaringen van de straat door de ogen van Jan-Dirk Liefting  

Sjofar in  
Ter Apel 

Zoals iedereen, zagen ook 
wij de beelden in het 
nieuws van de dakloze 
vluchtelingen in Ter Apel. 
In ons evangelisatiewerk 
hebben we altijd oog gehad 
voor de lichamelijke noden 
van de mensen die we ont-
moeten en we kregen sterk 
het verlangen naar Ter Apel 
te gaan om broeders en 
zusters onder de daklozen 
te gaan bemoedigen en 
wellicht vanuit ons netwerk 
onderdak te bieden (n.a.v. 
Galaten 6 vers 10). Een aan-
tal gezinnen had zich bij ons 
aangemeld voor onderdak 
en zo gingen we 29 augus-
tus met drie Bijbelbussen 
naar Ter Apel. 
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Daar aangekomen kwamen 
we tot de conclusie dat de 
dag ervoor de meeste daklo-
zen onderdak hadden gekre-
gen, dus onderdak bieden 
was op dat moment niet 
nodig. Wel was er vanwege 
het eenzijdige voedsel in 
het azc veel belangstelling 
voor het eten en drinken 

wat we hadden meegeno-
men. Ook naar andere goe-
deren, zoals tandenborstels, 
was veel vraag. Kinderen 
stonden er soms echt om te 
bedelen…  
Tot onze verbazing was er 
ook erg veel belangstelling 
voor de Bijbels die we in 
diverse talen bij ons had-

den. Veel mensen heb-
ben we kunnen voorzien 
van een exemplaar in de 
eigen taal. ‘s Middags 
liep ik eens door het 
kamp en op meerdere 
plekken zag ik naast de 
slaapzak Bijbels liggen 
of waren mensen aan 
het lezen. Doordat we 
niet aan alle vraag kon-
den voldoen, zijn we de 
daarop volgende dagen 
nog een aantal keer 
geweest om deze men-
sen te helpen met licha-
melijk en geestelijk 
voedsel. We zijn dank-

(Vervolg op pagina 10) 



 

In mei stonden wij 
‘toevallig’ op de Dam, terwijl 
er ook en grote pro-abortus 
demonstratie was.  
Het was een krachtig getui-
genis dat onze Bijbelbus 
temidden van de vele dui-
zenden abortusactivisten 
stond. 
De toespraken die gehouden 
werden, waren erg anti-
christelijk getint. Bijbelge-

trouwe organisaties werden 
verdacht gemaakt tijdens 
deze demonstratie. Er werd 
zelfs openlijk een Bijbel 
voor onze kraam verbrand. 
Een paar maanden later 
hadden wij weer een ver-
gunning gekregen voor op 
de Dam, maar die werd toen 
door de politie ingetrokken 
omdat, later dan ons, de 
abortuslobby ook een ver-
gunning had aangevraagd 
en zij wilden geen tegende-
monstratie… Een vreemde 

Bijbelverbranding 
op de Dam 
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baar dat Citybibles en diaco-
nieën van verschillende 
kerken bereid waren te do-
neren voor deze acties. We 
hopen en bidden dat de 
Heere de lichamelijke nood, 
maar bovenal de geestelijk 
nood wil lenigen. We heb-
ben uiteindelijk besloten 
een structurele actie van Ter 
Apel te maken en hier 
maandelijks naar toe te 
gaan.  

(Vervolg van pagina 9) 

redenatie en de omgekeer-
de wereld. 
We hebben toen een plekje 
gekregen op het Beursplein. 
Na afloop kwamen veel 
jonge vrouwen naar onze 
Bijbelbus toe die, geïnspi-
reerd door de toespraken op 
de Dam, kwamen afreage-
ren bij ons. Gelukkig hebben 
we met verschillende van 
deze meiden goede ge-
sprekken mogen voeren en 
kunnen aantonen dat echte 
pro-choicemensen het jonge 
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Pride Amsterdam 
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Dit jaar werd, he-
laas, na twee jaar 
weer de jaarlijkse 
gaypride gehouden. 
Omdat de gemeente 
Amsterdam op deze 
dag in de buurt van 
de pride-
evenementen geen 
enkele andere over-
tuiging wilde heb-
ben, moesten we 
ons plekje op de 
Dam afstaan. Geluk-
kig kregen we toe-
stemming op een 
ander plein te gaan 

staan, ver bij de activiteiten 
vandaan. Doordat er onzet-
tend veel mensen in de stad 
waren, was ook hier genoeg 
te doen. We merkten dat 
Gods Woord iets losmaakte 
bij mensen. Meerdere keren 
werd gevraagd waarom wij 
vanaf de biblebelt hun 
feestje kwamen verstoren 
en dat terwijl we geen enke-
le anti-pride uiting hadden. 

ongeboren leven ook een 
keuze wil geven. Abortus 
ontneemt door de dood het 
jonge leven deze keuze en 
dat kan dus nooit een optie 
zijn voor een mens met 
naastenliefde.  

Het enige antwoord is, dat 
de mensen geconfronteerd 
werden met Gods Woord en 
dat hun gewetens werden 
geopend voor de goddeloze 
leefstijl. We hopen en bid-
den dat de geraakte ge-
wetens zich oprecht tot God 
bekeren en met Zijn hulp 
gaan strijden tegen zondige 
verlangens en daden.  
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Nieuwe Bijbelkarren en Bijbel-
kruiwagens  

 

Voor acties op kleine loca-
ties of langs de stranden en 
op boulevards heeft Sjofar 
een aantal bijbelkarren en 
bijbelkruiwagens gemaakt. 
De karren kunnen achter de 
auto worden vervoerd en 
vervolgens naar de locatie 
worden geduwd. Ze zijn erg 
licht. In de kar zit een party-
tent en een voorraad Bijbels. 
De kruiwagens zijn ideaal 
voor een locatie waar geen 
vergunning is voor een 
kraam of voor korte acties. 
In de kruiwagen zitten Bij-
bels en folders. De deksel 
kan als tafel worden ge-
bruikt. Voor de zon of de 
regen zit er een parasol bij. 
Voor gebruik van deze mid-
delen: neem gerust contact 
met ons op! 

Nieuwsbrief Sjofar 2023 

Sjofar heeft afgelopen jaar 
een tweetal avonden geor-
ganiseerd met als onder-
werp 'In gesprek met LHBTI-
ers'. 
Er was veel belangstelling 
voor deze avonden en van 
bezoekers hoorden we dat 
het leerzaam was. 
Wij merken steeds weer dat 
veel christenen moeite heb-
ben om met deze doelgroep 
in gesprek te gaan over het 
Evangelie. We komen graag 
naar uw gemeente toe voor 
toerusting op dit gebied.  

Toerustingsavond 
LHBTI 

Bijbelkruiwagen 

Op Dankdag zijn we in 
Groningen met de Sjofar 
kruiwagen de straat op 
gegaan. Het was een rustige 
dag. De kruiwagen is echt 
een uitkomst! Je bent 
flexibel, want je kunt overal 
gaan staan. Zodoende ben 
je in staat de drukke 
plekken op te zoeken, erg 
handig!  
Jan Kooistra 

 



Nieuwe 
standplaats 
bussen 
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Op zoek naar een locatie 
voor de Bijbelbussen, Bijbel-
kramen, Bijbelkarren, Bijbel-
kruiwagens én een opslag 
voor folders en Bijbels komt 
Sjofar halverwege 2022 in 
contact met Gerard Rose-
boom.  
‘Ik ben Gerard Roseboom, 
vader van drie kinderen in 
de leeftijden 9, 27 en 30 
jaar. De oudste twee zijn 
getrouwd. We hebben vijf 
kleinkinderen. Ik ben een 
geboren Lunteraar en heb 
altijd in Lunteren gewoond.’  
Gerard is kerkelijk opge-
voed, zelfs belijdenis ge-
daan. Maar heeft helaas na 
zijn trouwen de kerk de rug 
toegekeerd. Tot zijn 42e jaar 
heeft hij buiten de kerk zijn 
eigen leven geleefd. Hij 
voelde zich een gelukkig 
mens, had een aantal bedrij-
ven en genoot met volle 
teugen van alles in de we-
reld. 
 
Tot een begrafenis van een 
werknemer. Deze zat in de 
fut, maar werkte nog twee 
halve dagen. Door een hart-
stilstand stierf hij. Gerard 
stond bij het graf en het 
enige wat hij de dominee 
hoorde zeggen, was: ‘Stof 
zijt gij en tot stof zult gij 
wederkeren.’  Gerard: ‘Daar 
zag ik al mijn geluk, wat ik 

dacht te bezitten, als het 
ware in het graf verdwijnen. 
Ook al begreep ik er toen 
nog niets van. Van buiten 
was ik nog steeds diezelfde 
Gerard, maar van binnen 
werd alles anders. Ik werd 
diep ongelukkig. Totdat ik 
midden in de nacht door de 
stem van de Heere in de 
Bijbel ging lezen. Door 
Psalm 25 verklaarde de 
Heere dat Hij me zou onder-
wijzen door Woord en Geest. 
Vanaf toen is de Bijbel mijn 
aller dierbaarste bezit ge-
worden.’ Gerard ging weer 
naar de kerk. Dat was het 
begin van de weg die ein-
digde in de verzoenende 
liefde van Jezus Christus. Op 
een zondagmiddag werd de 
liefdesknoop in zijn hart 
gelegd vanuit het onderwijs 

in Lukas 7. Toen werd het 
verlangen in zijn hart gebo-
ren het Evangelie te delen. 
De ernst vanuit Ezechiel 33 
en de tekst uit 2 Timotheus 
4:5 werd door de Heere in 

zijn hart geplant. Juist de 
gesprekken op de zaak wer-
den vaak aanleiding om 
klanten of leveranciers iets 
van de liefde in zijn hart te 
delen of een boekje weg te 
geven. 
Contact met Sjofar 
Op 13 december 2018 was 
het eerste contact met   
Sjofar met bestuursleden 
Hendri Snetselaar en Jan-
Dirk Liefting. 
Gerard: ‘Een paar maanden 
daarvoor had ik een droom, 
die ik nooit meer zal verge-
ten. We gingen als gezin 
vaak skiën in Oostenrijk en 
altijd als ik daar was, liep ik 
's avonds laat langs de rivier 
die door de stad liep. Deze 
rivier stroomde heel snel, 
ook al was het -20 graden. 
Het water bevroor nooit. In 

die droom stond ik op de 
voor mij zo bekende brug en 
zag dat in dat snel stromen-
de water een kleine jongen 
met alleen een onderbroek 
aan. Hij liep, struikelde, 
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soms viel hij. Hij werd door 
het ijskoude water meege-
sleurd. Ik wist dat buiten de 
stad een hele grote waterval 
was. Er stonden heel veel 
mensen om mij heen die 
riepen dat hij naar de kant 
moest komen en uit de ri-
vier moest klimmen, maar 
dat jongetje luisterde niet. 
Toen ik dat zag, dacht ik: 
jullie moeten wat doen, 
anders loopt dit verkeert af! 
Toen besefte ik dat niemand 
iets deed. Ik sprong over de 
reling en pakte dat jongetje 
uit het water. Maar door de 
vrieskou werd dat jongetje 
bleek en paars en het was 
alsof hij dood was. Toen 
scheurde ik mijn kleren 
open en drukte hem tegen 
mijn warme lichaam aan. 
Door mijn warmte, nee de 
warmte die de Heere mij 
gaf, begon hij weer te leven. 
Ik werd wakker met de tekst 
‘Gaat uit in de wegen en 
heggen en dwing hen om in 
te komen’. 
Toen Hendri mij vroeg een 

keer te komen praten, heb ik 
ter voorbereiding het boekje 
'Als je niet meer kunt zwij-
gen’ van Jan-Dirk opgezocht. 
Bij het pakken van het boek 
viel er een kaartje uit van 
Sjofar met dezelfde tekst uit 
Lukas 14 vers 23. Na het 
gesprek wilde ik echter nog 
steeds mijn eigen weg vol-
gen. Ik wilde graag bij de 
verdrukte kerk in het buiten-
land gaan werken. Daar zag 
ik een levende kerk en hier 
voelde ik zo vaak een dood-
se gelatenheid onder de 
kerkmensen. 's Avonds laat 
kreeg ik maar geen duide-
lijkheid hoe het verder 
moest. Totdat ik het blad 
van Stichting Bonisa zag 
liggen. Mijn oog viel op een 
wonderlijke boodschap, die 
mij recht in het hart trof. Er 
stond ‘Een evangelist geeft 
niet wat hij over heeft, maar 
zichzelf’. Vanaf dat moment 
mocht ik oprecht gaan bid-
den om de weg in de hand 
van de Heere te mogen leg-
gen. Het was goed, hoe het 

ook zou gaan.’ 
 

‘Een evangelist geeft niet 
wat hij over heeft, maar 
zichzelf’ 
 
Hoewel Gerard toch zijn 
eigen weg verder ging en 
zichzelf voorhield dat dit de 
goede weg was, greep God 
Zelf in. Gerard: ‘Op een mor-
gen in november 2019 
stond ik voor de spiegel. Als 
het ware zag ik al de klan-
ten langskomen om af-
scheid van mij te nemen. 
Voor mij was het helder: dit 
ging gebeuren. In februari 
2020 is de spuiterij ver-
kocht. Ik wilde mijn leven 
geven voor de evangelisatie, 
maar toen kwam corona. 
Alles leek stil te staan. Maar 
als een wonder kwam de 
opleiding tot evangelist 
langs. De eerste college-
avond stond de tekst uit 
Mattheus 5:13 centraal: ‘Gij 
zijt het zout der aarde. In-
dien nu het zout smakeloos 
wordt, waarmede zal het 
gezouten worden?’ Zo mag 
ik Gods leiding ervaren door 
al mijn onwilligheid heen. 
Hij geeft kracht en wijsheid 
voor krachteloze en dwaze 
mensen. Door de opleiding 
ervaar ik dat ik meer en 
meer aan Nederland ver-
bonden ben. Juist op de 
plaatsen waar men zo wei-
nig meer weet van wat het 

(Vervolg op pagina 15) 
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Op een avond in april 2022 
vroeg Hendri of Gerard ie-
mand wist met een grote 
schuur of ruimte waar drie 
Bijbelbussen en wat folder-
materiaal konden staan. 
Gerard liet de vraag liggen, 
tot hij bij het lezen van zijn 
dagboek de vraag alsnog 
met klem op zijn hart ge-
drukt kreeg. Hij sliep slecht, 
dacht na over eventuele 
contacten en ook de dag 
erna hield het hem bezig. 
Hij had wel een hal, maar 
die wilde hij graag verhuren 
zodat hij zijn gezin te eten 
kon blijven geven. Hij werd 
wakker, bad, las zijn Bijbel, 
maar er kwam geen oplos-
sing. Totdat hij bij het kof-

fieapparaat op de knop 
drukte om koffie te pakken. 
De Heere sprak: ‘Er was al-
tijd plaats bij jou voor de 
racerij, het motorcrossteam, 
etc. Is er dan geen plaats 
voor Mijn bussen?’ Wat een 
geduld heeft de Heere!  
Jezus Christus is en blijft 
trouw voor ontrouwe men-
sen.  
‘Is er dan geen plaats 
voor Mijn bussen?’ 
Met tranen in zijn ogen en 
een brok in zijn keel belde 
hij Hendri en vertelde alles. 
De maand erop werd alles 
verhuisd. En God zorgde! Er 
belde iemand die naar het 
banknummer van Gerard 
vroeg, omdat hij had ge-
hoord dat de Bijbelbussen 
van Sjofar bij hem gestald 

zouden worden. Een deel 
van de huur werd naar hem 
overgemaakt. Op de ver-
huisdag vroeg een buurman 
of hij een stukje buitenter-
rein van Gerard mocht huren 
en een gedeelte van de zol-
der. ‘Wat word je dan klein 
door de trouwe zorg van de 
Heere. Er blijft maar één 
ding over: Zijn Naam moet 
eeuwig eer ontvangen!’ 

Bart Roseboom, zoon van 
Gerard, maakte bij de ver-
huizing van de Bijbelbussen 
naar de locatie van zijn va-
der, in de werkplaats een 
tafeltje. Hij zaagde poten, 
een plank deed dienst als 
tafelblad. Het tafeltje werd 
op een kruiwagen gezet en 
voor het woonhuis gereden. 
Op het tafeltje lagen Bijbels 
en kinderboekjes over de 
Bijbel. Ongeveer een half 
uur heeft hij achter het ta-
feltje gestaan. Voorbijgan-
gers stopten niet. Dat was 

(Vervolg op pagina 16) 

christelijke geloof inhoudt. 
Omdat ik 15 jaar in Limburg 
heb geracet, voel ik me daar 
bijzonder mee verbonden. 
Zo kwam er een verlangen 
om in Maastricht te evange-
liseren. Iedere maand ga ik 
mee naar deze stad om het 
Evangelie te brengen. De 
stad heeft mijn hart inge-
wonnen.’ 

(Vervolg van pagina 14) Bart Roseboom, zoon van Gerard, 
met folders aan de straat. 

Jong 
Evangeliseren 
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Uitbreiding 
Evangelisatie 
Zeeland 
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teleurstellend voor hem. 
Maar toch, alle mensen die 
langskwamen op het indu-
strieterrein hebben de Bij-
bels kunnen zien.  
Wie weet wat ook dit mag 
uitwerken! Je kunt er niet 
vroeg genoeg mee begin-
nen… 

De afgelopen jaren kwamen 
we tijdens evangelisatieac-
ties in diverse steden door 
Nederland heen Zeeuwen 
tegen. Zij vroegen ons met 
regelmaat ook naar Zeeland 
te komen voor evangelisa-
tieacties. Begin 2022 heb-
ben we nagedacht hoe we 
hier invulling aan konden 
geven. Diverse kerkelijke 
gemeenten in Zeeland zijn 
toen door ons benaderd met 
de vraag om een voorlich-
tingsavond te mogen hou-
den. Dit werd positief ont-
vangen, waarna de eerste 
voorlichtingsavond op 26 
april in Sint-Maartensdijk 
was. Verrassend was een 
veel hogere opkomst van 
bezoekers dan verwacht. Na 
uitleg over de evangelisatie-
opdracht en Stichting Evan-
gelisatie Sjofar werden de 
mogelijkheden voor Zeeland 
besproken. De vraag werd in 
de groep neergelegd voor 
een vaste standplaats voor 
een Bijbelbus in de regio 

Zeeland. De familie Marijs in 
Sint-Maartensdijk stelde al 
vrij snel een deel van hun 
opslagruimte hiervoor be-
schikbaar. We zijn dankbaar 
dat dit alles zo voorspoedig 
mocht gaan. Vanaf 3 augus-
tus 2022 is de Bijbelbus op 
deze locatie voor Zeeland 
en nabije omgeving be-
schikbaar. Op 6 oktober 
2022 is er een tweede voor-
lichtingsavond gehouden in 
Zaamslag in Zeeuws-
Vlaanderen. Ook hier ont-
moetten we betrokken broe-
ders en zusters. We hopen 
dat deze Bijbelbus, de SJO-
FAR-07, in 2023 steeds va-
ker gezien gaat worden in 

de regio Zeeland waarbij 
het Evangelie van Jezus 
Christus verkondigd mag 
worden. Tot uitbreiding van 
Zijn Koninkrijk. 

Meedoen met 
een actie? 
Kijk voor alle actuele  
locaties en data op 
www.evangelisatiesjofar.nl.  

Een Bijbelbus in de regio Zeeland. 

http://www.evangelisatiesjofar.nl


Nieuwe kantoorvrijwilligers 
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Wil je je graag als kantoor-
vrijwilliger inzetten voor 
Sjofar? Wij zoeken altijd 
vrijwilligers, dus meld je via   
info@evangelisatiesjofar.nl 
aan. Voor jouw talent zoe-
ken we een mooie plek! 

Door Gods voorzienigheid 
mochten we dit jaar een 
heel aantal nieuwe vrijwil-
ligers verwelkomen. Zij stel-
len zich graag aan u voor.  

Vergunning- 
aanvragers 
Mijn naam is Nina Zwart-
Schippers.  

Ik ben 54 jaar, echtgenote, 
moeder en oma. Ik woon in 
Putten en ben aangesloten 
bij de HHK in onze woon-
plaats. Ik hoop dat ik iets 
kan betekenen in het werk 
dat Sjofar doet met het 
evangeliseren door heel 
Nederland. Ieder Gods ze-
gen toegewenst in dit be-
langrijke werk.  

Mijn naam is Eline Priester-
Korevaar (30 jaar).  
Samen met mijn man René 
en dochter Alice woon ik in 
Dordrecht. Sinds een paar 
jaar doe ik mee aan straat-
evangelisatie via andere 
organisaties. Toen ik hoorde 
dat Sjofar kantoorvrijwil-
ligers zocht, heb ik me aan-
gemeld om ook achter de 
schermen een steentje bij te 
dragen aan het evangelisa-
tiewerk door het aanvragen 
van vergunningen.  

Hallo allemaal! 
Ik ben Lucas van der Meer, 
23 jaar en actief bij Sjofar 

Ik ben Wilma van de Boven-
kamp. Getrouwd en moeder 
van twee dochters en twee 
zonen. We wonen in het 
mooie Lunteren. Ik heb ja-
renlang de planning voor 
een thuiszorgorganisatie 
gedaan. Heb daar een punt 
achter gezet en geniet van 
mijn vrijheid. Zo heb ik meer 
tijd om regelmatig met 
manlief een dagje te fietsen, 
wat vaker naar mijn moeder, 
af en toe iets met/voor de 
kinderen te doen en bij te 
springen met oppassen (we 
hebben negen kleinkin-
deren). Wel vind ik het fijn 

(Vervolg op pagina 18) 

als aanvrager van vergun-
ningen. Hiernaast ben ik 
regelmatig de straat op 
geweest bij evangelisatieac-
ties in Nijmegen. Mijn hart 
verlangt ernaar dat meer 
mensen tot geloof in Chris-
tus zullen komen en vanuit 
dat verlangen ondersteun ik 
het werk van Sjofar met 
liefde!  

mailto:info@evangelisatiesjofar.nl
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om nog iets voor anderen te 
kunnen betekenen. Zo help 
ik met het schoonmaken van 
de kerk en draai ik mee in 
de bibliotheek van de kerk. 
Ik zag de oproep voorbij 
komen voor het aanvragen 
van vergunningen en dacht 
dat dit wel bij mij zou pas-
sen. Zo kan ik aan de zijlijn 
ook iets bijdragen aan evan-
gelisatie.  

Planners 

Beste broeders en zusters, 
Via deze weg wil ik mij 
graag aan jullie voorstellen. 
Ik ben Suzanna van den 
Brink. Verschillende van 
jullie zullen mij kennen als 
de dochter van Jan-Dirk 
Liefting. Ik ben getrouwd en 
moeder van drie kinderen. 
Sinds januari 2022 ben ik 
actief werkzaam voor Sjofar 
als planner. Van jongs af 
aan ben ik betrokken ge-
weest bij het evangelisatie-
werk en op deze manier kan 
ik, naast dienstbaar zijn in 
mijn gezin, mij ook dienst-
baar maken voor het werk 
van God. 
Hartelijke groet, Suzanna 

Mijn naam is Kees Thouten-
hoofd. Ik ben getrouwd en 
vader van vier kinderen. In 
het dagelijkse leven ben ik 
ondernemer. Ik zie ernaar 
uit aan de slag te gaan bij 
Sjofar en hoop zo een steen-
tje te kunnen bijdragen aan 
de opbouw van Gods Ko-
ninkrijk tot Jezus terugkomt!  

Ik ben Hermien van Iwaar-
den (70 jaar jong) en ik 
woon in Woudenberg. Al 
sinds 2013 ben ik bij Sjofar 
betrokken. Ik ontmoette Jan-
Dirk op een bijeenkomst 
voor mensen die geïnteres-

seerd waren in de zending 
van de HHK. Omdat ik toen 
van plan was met de kerst 
te gaan evangeliseren in 
Amersfoort en hij ook met 
plannen voor Amersfoort 
rondliep, zijn we in gesprek 
gegaan en dat resulteerde 
in een eerste maandelijkse 
actie aldaar. Eerst in de 
Langestraat in de winter en 
op de Varkensmarkt in de 
zomer, iedere laatste zater-
dag van de maand. Omdat 
het buiten evangeliseren 
voor mij in de wintermaan-
den moeilijker wordt 
(vanwege mijn artrose) en er 
een vraag voor een planner 
kwam, heb ik gereageerd en 
nu hoop ik voortaan de uit-
nodigingen voor Amersfoort 
en Nijmegen te doen. Ik 
hoop dat we veel zegen op 
onze acties mogen krijgen.  

Algehele 
ondersteuning 
Vanaf september 2022 hou 
ik, Annemarie de Kleuver-
Bax 35 jaar uit Veenendaal, 
mij een aantal uren in de 
week bezig met de website 
van Sjofar. Omdat ik de 
noodzaak voel om de mede-
mens het Evangelie te ver-
tellen, had ik mij opgegeven 
om een keer mee te gaan 
evangeliseren. Snel daarna 
kreeg ik een e-mail waarin 
ik las dat er nieuwe kantoor-
medewerkers gezocht wer-
den. Dit was voor mij ge-
bedsverhoring, omdat het 

(Vervolg op pagina 19) 
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makkelijker met mijn gezin 
te combineren is en perfect 
aansluit bij mijn werk als 
online marketeer. Ik zie het 
als een zegen om op deze 
manier mee te werken aan 
Gods Koninkrijk, en hoop af 
en toe ook mee te gaan met 
een evangelisatieactie. 

(Vervolg van pagina 18) 

Al een aantal jaar gaat mijn 
man, Otto, mee met evange-
lisatieacties. Daardoor zag 
ik de oproep voor nieuwe 
kantoorvrijwilligers van 
Sjofar voorbijkomen. Hoe-
wel ik me nooit verveel (we 
hebben vier kinderen gekre-
gen, ik werk één dag in de 
week als managementassis-
tente, één dag als gastouder 
en daarnaast doe ik nog 

ander vrijwilligerswerk), 
leek het me heel mooi om 
indirect mee te werken aan 
de uitbreiding van Gods 
Koninkrijk! Hartelijke groet, 
Lydia van de Breevaart- 
Eerland. 

Omdat het werk van Sjofar 
blijft groeien, zijn wij altijd 
op zoek naar versterking 
van ons kantoorteam.  

Meld je aan met het aan jou 
gegeven talent en we zoe-
ken samen een plekje bin-
nen de organisatie. Ieder-
een is nodig! 
Kijk voor actuele vacatures 
op:  
 

www.evangelisatiesjofar.nl/
vacature.  

Na een evangelisatieactie in 
Deventer kwam onderstaan-
de e-mail binnen bij Sjofar:  
Beste mensen van Sjofar, 
Ik wil jullie graag bedanken. 
Mijn familie kent Jezus (nog) 
niet. Ik bid al jaren voor hen 
en het raakte mij diep toen 
mijn neefje van acht jaar mij 
via FaceTime belde. ‘Tante, 
kijk eens wat ik aan het le-
zen ben.. Over Jezus! Dat 
kreeg ik van de mensen van 
de Bijbelbus'.  
Mijn zus is het nu aan het 
voorlezen aan haar drie kin-
deren. 
My cup runs over, ik ben 
ontzettend dankbaar en heb 
een gift overgemaakt voor 
jullie werk. Ik bid jullie Jo-
hannes 15 toe: that you 
would bear fruit, fruit that 
will last. 

http://www.evangelisatiesjofar.nl/vacature
http://www.evangelisatiesjofar.nl/vacature


6 juni 2022 – 2e Pinksterdag – Ontmoetingsdag  
In 2021 ont-
stond het 
idee de ont-
moetingsdag 
voor vrijwil-
ligers en 
betrokkenen 
jaarlijks te-
rug te laten 
keren op 
tweede pink-
sterdag. En 
zo gebeurde 
het: op 6 juni 
2022 ont-
moetten we 
elkaar voor 
de tweede 
keer aan de rand van Ede.  
In tegenstelling tot het jaar 
ervoor regende het veel. Net 
als tijdens onze evangelisa-
tieacties, ging de ontmoe-
tingsdag door – ook in de 

regen. Gelukkig hadden we 
een grote tent, waarbij de 
Sjofar-tenten nog als extra 
uitvalsbasis toegevoegd 
werden. Zo hebben we met 
elkaar een goede dag ge-

Pagina 20 Nieuwsbrief Sjofar 2023 

had. Een dag vol met ont-
moetingen met broeders en 
zusters, samen zingen, be-
moediging, getuigenis en 
onderwijs. 
 

 
‘Eén zijn we. Hier 
vallen kerkmuren 
weg, die bestaan 
niet voor ons. Die 
eenheid die we 
mogen hebben, is 
een ontvangen 
eenheid. Die heb-
ben we zelf niet 
gemaakt, maar 
die heeft God 
gemaakt.’ Met die 
woorden opende 
Cor van Brumme-
len de dag.  
 
Dominee A.C. 
Borsje hield een 
lezing met als 
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Gijs Hovestadt, één 
van de vrijwilligers die 
regelmatig mee de 
straat opgaat, deelde 
in een persoonlijk 
getuigenis hoe de 
Heere hem geroepen 
heeft tot het evangeli-
satiewerk.  
Verder hebben we 
deze dag veel met 
elkaar gezongen. De 

kinderen hebben met elkaar 
ook een gezellige middag 
gehad, met het kinder- en 
jeugdprogramma.  

Volgt u ons al 
op YouTube?  

 

> Stichting  
Evangelisatie 

Sjofar 
 

Hier kunt u  
de lezingen  
van de ont-

moetingsdag 
terugluisteren. 

Dominee A.C. Borsje  

Lezing Hermine den Breejen 

Sjofar  
Ontmoe-
tingsdag 
2022 

thema ‘Het is u nut dat Ik 
wegga’. Hij gaf mee om 
naast Johannes 3 vers 16 
ook Johannes 16 vers 7 uit 
te dragen. 'Vertel niet alleen 
waarom zijn eniggeboren 
Zoon gezonden is, vertel 
ook waarom de Heere Jezus 
weer moest gaan.'  
Hermine den Breejen, één 
van de vrijwilligers van de 
werkgroep muziekfeesten, 
deelde in een lezing met 
ons haar ervaringen en ad-
viezen met betrekking tot 
het evangeliseren onder 
jongeren.  

Tijdens de heerlijke maaltijd 
was er ruimte voor ontmoe-
ting en bemoediging.  
Met ‘Jezus is de goede Her-
der’ sloten de kinderen de 
dag zingend met ons af.  
Henrieke de Jong  

De kinderen sloten de 
dag zingend met ons af’. 
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Muziekfeesten 

Wie vindt het fijn om 
ook de jongeren te  
vertellen over wie  

Jezus is? 

Doetinchem 
Passion 

Wat gebeurde er in het  
afgelopen jaar zoal bij de 
muziekfeesten die weer 
werden georganiseerd?  

Bij dit ‘feest’ zijn er vooral in 
de middag veel mooie ge-
sprekken geweest. 's Avonds 
was het heel rustig op 
straat, maar de vrijwilligers 
hadden hierdoor echt de tijd 
om lange gesprekken met 
mensen te voeren. Er is 
vooral veel met jongeren 
gesproken, die met heel 
veel vragen zitten. Het ech-
te verhaal van Goede Vrij-
dag en Pasen is en blijft bij 
veel mensen nog onbekend. 
Er was onder andere een 
gesprek met jongeren die 
het verlichte passionkruis in 

Bevrijdingsfes-
tival Rotterdam 
'Wat dachten jullie toen we 
aankwamen lopen?', vroe-
gen twee jonge mensen aan 
ons. Ze waren bang dat er 
een vooroordeel zou komen, 
die ze heel vaak horen. Toch 
mochten we eerlijk ant-
woorden dat we hen zonder 
een vooroordeel zagen en 
dat Jezus ook met open ar-
men op iedereen aan het 
wachten is. 

Muziekfeesten 
Planning 2023 

Feb Apr Mei Aug 

Gorinchem Zomerfeest       19 

Oldebroek         

Passion   6     

Rotterdam Bevrijdingsfestival     5   
Voorthuizen 11       

elkaar aan het zetten waren. 
Ze wilden helaas niets met 
de betekenis van het kruis 
te maken hebben. 

De jongeren staan zo open 
om iets te horen over het 
Evangelie. Tegelijkertijd 
wordt ook door de wereld 
erg aan onze jongeren ge-
trokken. Dan is het wel be-
langrijk dat wij onze mond 
niet dichthouden en getui-
gen van de mooie dingen 
die God in ons leven heeft 
gedaan. We zoeken altijd 
veel mensen om mee te 
gaan. Bij een muziekfeest is 
het namelijk altijd verstan-
diger met een grotere groep 
aanwezig te zijn. Veel men-
sen ‘denken’ dat dit werk 
niets voor hen is. Echter, 
voor God is iedereen nodig 
in Zijn Koninkijk. Dus ook op 
straat of bij een feest kun-
nen we iedereen gebruiken! 
Wat is het fijn als er bijvoor-
beeld iemand bij de bus wil 
blijven staan om daar toe-
zicht te houden. Wil je niet 
teveel praten? Ook dan heb-
ben we u/jou nodig! Daar-
naast moet er ook veel ge-
organiseerd worden. Wil je 
je inzetten voor het evange-
liseren onder jongeren? 
Neem dan contact op met 
de werkgroep muziekfees-
ten via: 
Marja Liefting, 0649466055  
Evangelisatiesjofar 
@gmail.com 
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We hebben veel mooie ge-
sprekken gehad met de be-
zoekers van het festival. Wel 
verdrietig om te zien dat 
zoveel jonge mensen teveel 
drugs en/of alcohol gebrui-
ken, dat ze letterlijk op de 
grond vallen en niet meer 
op hun benen kunnen staan.  
We hebben tijdens de actie 
veel gebeden voor de men-
sen die we hebben gespro-
ken en voor alle folders die 
zijn meegegeven. Toen we 
weer met elkaar wilden 
gaan bidden, kwam er een 
vrouw naar ons toe die aan-
gaf het heel bijzonder te 
vinden dat we daar stonden 
om over Jezus te vertellen. 
Ze gaf aan ook gelovig te 
zijn en wilde graag met haar 
dochtertje meebidden. Ook 
kwam er iemand langs die 
ons prikkelde met een 
vraag, waar we niet direct 
op voorbereid waren. Hij 
wilde geen folder meene-
men, maar hij wilde dat we 
één boodschap/zin uit de 

Bijbel aan hem meegaven 
waar hij op dat moment iets 
mee kon doen: ‘Er is liefde 
voor een vijand en Jezus wil 
graag dat je bij Hem komt.’ 
Dat gaven wij hem mee. Na 
een tijdje kwam hij terug en 
gaf aan nagedacht te heb-
ben over wat we hadden 
gezegd. Hier volgde een 
heel mooi gesprek op. Zo 
bijzonder hoe God aan het 
werk was onder zoveel jon-
ge mensen! Daar zijn we 
Hem dankbaar voor.  

Wantijpop 
Dordrecht 
Hoe dichter bij Dordt, hoe 
warmer het wordt! Deze 
zaterdag waren zeven vrij-
willigers van het muziek-
feestenteam bij het Wantij-
popfestival in Dordrecht. 
Het was een hele warme 
dag qua temperatuur, maar 
gelukkig kregen we geen 
koude kille gesprekken! De 
bus stond niet vlakbij de 

ingang van het festival, 
maar juist in de stroom van 
mensen die er naartoe lie-
pen. De eerste ontmoeting 
was met een dominee, die 
met volle overtuiging stond 
te feesten. Wat brak dat 
onze vrijwilligers! Om te 
horen hoe die man vond dat 
een festival samen kon gaan 
met God. Zo tegenstrijdig. 
We zeggen weleens in onze 
kerken: ‘Jongelui, leef niet 
zaterdag in de kroeg en 
zondag in de kerk’. Maar een 
dominee zelf dit te zien 
doen breekt ieders hart, vol 
verdriet. Een andere bijzon-
dere ontmoeting was met 
een transgender. De hele 
groep liep door, maar zij 
bleef staan en wilde praten. 
Het voelde niet goed voor 
haar en ze moest het aan 
onze vrijwilligers kwijt. Wat 
trekt de wereld aan de 
mens, maar spreekt het 
geweten van goed en kwaad 
hierin. Met een Bijbel, met 
daarin de Parel van grote 
waarde, liep deze vrouw 
naar de anderen toe, en 
bleven de vrijwilligers met 
biddende harten achter.  
De vrijwilligers merkten dat 
alle leeftijdsgroepen naar 
dit festival kwamen: gezin-
nen, hele jonge kinderen of 
tieners. Zelfs opa’s en oma’s 
waren erbij. Een groepje 
jongeren stond stoer een 
joint te roken, met een bier-
flesje in de hand. De leider 
komt al snel boven water; 
zijn stoere gedrag laat zien 

(Vervolg op pagina 24) 

Bevrijdingsfestival Rotterdam 
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dat hij dat nodig heeft om 
zichzelf te bewijzen. Door 
directe vragen probeert een 
van de vrijwilligers erachter 
te komen of zij bekend zijn 
met de Bijbel. De leider 
geeft aan ‘ja', maar ‘heeft 
God niet nodig.’ Toch geeft 
de vrijwilliger het niet op en 
ze probeert hen te prikkelen 
met vragen waarom ze hier 
zijn en waarom hij God niet 
nodig heeft maar wel een 
joint. De jongen wordt ope-
ner, wil gehoor geven en 
geeft aan graag een Bijbel 
te willen lezen. Hij kon niet 
geloven dat de medewer-
kers dit op vrijwillige basis 
deden, dus zonder betaald 
te worden. Ze vertellen hem 
dat ze juist daarom zo graag 
het hem willen laten zien 
wat die Grote Schat van 
waarde is. 

(Vervolg van pagina 23) 

Wantijpop Dordrecht 

Megapiraten festival Oldebroek  
Veel bezoekers op dit festi-
val waren kerkelijk, of op 
zijn minst gedoopt en naar 
een christelijke school ge-

Megapiraten festival 
Oldebroek  

gaan. Zondag, twee dagen 
later, zou een heel aantal 
van hen weer in de kerk 
zitten. ‘Matcht dat?’, vroeg 

Wie is de Heere voor jou? 
“Zoek de Heere en leef!” 

Amos 5 : 6 

'Ik weet hoe het zit 
hoor, want ik moet 
ook om half 12 thuis 
zijn van mijn ouders’  
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ik aan één van hen. ‘Nee, 
totaal niet’, antwoordde de 
vrouw, maar daar hield ze 
zich nu liever niet mee be-
zig. Zondag keek ze wel 
weer verder. Ik hoopte maar, 
dat ze daar nog eens eerlijk 
aan terug zou denken. Een 
jongen was de laatste tijd 
weer wat meer met het ge-
loof bezig, en hij zag het 
gesprekje dat we hadden als 
een aanwijzing van God. 
Weer een ander riep ons toe: 
‘Goed bezig!’ Toen ik hem 
aansprak, gaf hij aan dat het 
eigenlijk niet goed voelde 
om te gaan, maar ja, hij had 
een kaartje gekregen... Het 
was moeilijk, ja het hele 
leven was moeilijk, vond hij. 
Op mijn vraag of het bezoek 
aan de tent het leven moei-
lijker of makkelijker maakte, 
wist hij het antwoord wel. 
Maar hij ging toch door. 
Weer een ander vond dat hij 
kerk en feest wel kon com-
bineren. Nou ja, als hij 
straks belijdenis gedaan had 
misschien niet meer, maar 
nu kon het wel, want ‘je 
mag toch ook genieten?!’ Ik 
vroeg hem of hij dacht dat 
God vanuit de hemel ook 
zou genieten van Zijn 
schepselen die zich nu zo 
lieten gaan. Nee, dat dacht 
hij toch van niet, maar dat 
bleek geen reden te zijn om 
om te keren. Ook hem bond 
ik op het hart zondag in de 
kerk toch vooral goed te 
luisteren naar wat de Heere 

te zeggen had. Vergelijkbare 
ervaringen hadden ook de 
andere evangelisten. We 
voelden de lokroep van de 
wereld en de macht van de 
duivel. 
We spraken ook anderen die 
niets van de kerk en van het 
Evangelie wisten. De mees-
ten van hen hadden weinig 
behoefte aan een gesprek, 
ze wilden het liefst maar 
gauw naar binnen. Aan het 
eind van de avond kwam er 
bij de Bijbelbus iemand die 
eruit gezet was, omdat hij 
zich misdragen had. Hij was 
vermoedelijk onder invloed, 
maar in elk geval ook ont-
daan door de situatie. Hij 
kreeg een kop koffie en 
kwam wat tot rust. Juist 
zouden we onze actie gaan 
beëindigen, dus de hele 
groep was bij de bus. Hij 
was ervan onder de indruk: 
voor het eerst in zijn leven 
bevond hij zich tussen gelo-
vigen. Maar voor hem was 
het niet, want Jezus zou 
hem wel niet willen hebben, 
daarvoor had hij te veel 
slechte dingen gedaan. 
Toen konden we hem ver-
tellen van vergeving. ‘En als 
je dan daarna weer hetzelf-
de doet?’ Toen konden we 
hem vertellen van Gods 
eindeloze geduld, maar ook 
van Zijn levensveranderen-
de kracht. Hij ging naar huis 
met een Nieuwe Testament, 
met de bladwijzer bij Lukas 
15. 

De werkgroep  
muziekfeesten geeft 
ook gastlessen en 
workshops bij  
jeugdverenigingen  
en op middelbare 
scholen  

Hoornbeeck 
Kampen 
Aan het begin van 2022 
mochten we op het Hoorn-
beeck in Kampen een gast-
les geven aan derdejaars 
'Welzijn'. Wat was het een 
mooie ochtend! Eerst gin-
gen de studenten aan de 
slag met een opdracht over 
het woordeloos boek. Met 
deze symbolen kun je het 
Evangelie heel kort uitleg-
gen. Elke student kreeg een 
armbandje en iedereen 
droeg hem al snel. Een stu-
dent wilde er gelijk meerde-
re, zodat hij ze in zijn eigen 
omgeving kon uitdelen. 
Mooi om te zien dat het 
Evangelie zo in snel tempo 
verspreid kan worden. Na de 
opdracht bespraken we wat 
evangelisatie is en wat wij 
als vrijwilligers bij Sjofar 
doen. In de pauze namen 
we een kijkje in de ambu-
lance en ontstonden er 
mooie gesprekken over het 
geloof met de regenboog 
van Gods trouw op de ach-
tergrond. Na de pauze de-
den we met elkaar het aan-
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Prins 
Mauritsschool 
Middelharnis 

gepaste spel 'Kaarten op 
tafel'. Vragen als 'Wie maakt 
jouw keuzes?', 'Waarom vind 
je evangeliseren belangrijk?' 
en 'Wat kun jij doorgeven 
over God?' kwamen langs. 
De studenten kozen een 
plaatje bij hun antwoord en 
met elkaar bespraken we 
dan de uitgekozen plaatjes. 
Een mooi moment om niet 
op afstand naar evangelisa-
tie te kijken, maar het ook 
heel persoonlijk in kleine 
groepen te bespreken. 
Wat was het mooi dat er 
veel persoonlijke gesprek-
ken zijn geweest met de 
jongeren over hoe moeilijk 
evangeliseren soms kan zijn. 
De vragen of we op dit mo-
ment wel echt zoveel bezig 
zijn met het geloof of dat 
we ook ons leven nu wel 
leven. We hebben met el-
kaar besproken dat het altijd 
en voor iedereen lastig is 
om weer op pad te gaan of 

om iets over Jezus te vertel-
len, maar dat we, als God 
ons voor een taak of ge-
sprek roept, wel moeten 
luisteren. Hij geeft ons elke 
keer weer nieuwe kracht en 
lef om voor Hem uit te ko-
men. Aan het einde van de 
ochtend hebben we alle 
locaties laten zien waar we 
staan met Sjofar en we ho-
pen van harte dat ook uit 
deze studenten (meer) lich-
tende lichten mogen opko-
men. Een aantal studenten 
bedacht al plannen hoe zij 
het Evangelie konden delen. 
Aan God alle eer en daarom 
sloten we de ochtend af met 
het zingen van de liederen 
'Glorie aan God' en 'Hoor de 
stem van Jezus roepen'. 
Hermine den Breejen 

'Credo, ik geloof...'. 

Wat geloof je nu eigenlijk? 
Dat was de vraag die we aan 
jongeren stelden tijdens een 
aantal workshops die we 
mochten geven op CSG 
Prins Maurits in Middelhar-
nis. Eerst hebben we verteld 
over wat het evangelisatie-
werk precies is. Tegelijker-
tijd vinden we het belang-
rijk met deze jongeren te 
delen dat ze wel een basis 
moeten hebben om te kun-
nen getuigen. Wat moet je 
andere mensen vertellen als 
je zelf niet weet wie God 
echt is? Als je zelf niet hebt 
ervaren hoe Hij in je leven 
kan werken? Dit is een op-
roep voor de jongeren: eerst 
nadenken over wat je ge-



Pagina 27 Nieuwsbrief Sjofar 2023 

looft. Of waar geloof je 
(nog) niet in? Niet geloven 
is namelijk ook een keuze. 
Na de theorie gingen we het 
spel ‘Kaarten op tafel’ weer 
doen. We doen dit vaker met 
jongeren, omdat we dan 
echt meer gesprekken met 
ze krijgen. Het is bijzonder 
te zien hoe open jonge 
mensen staan voor de ge-
sprekken en het nadenken 
hoe ze zelf in hun geloof 
staan. Er waren veel jonge-
ren die aangaven dat ze op 
dit moment nog in een 

zoektocht zitten wat het 
geloof precies is en waar ze 
in moeten geloven. Laten 
we bidden dat deze jonge-
ren hun zoektocht niet zul-
len opgeven tot ze Jezus 
hebben gevonden. 
Het mooie aan de work-
shops is jonge mensen op te 
roepen om ook voor de 
naam van Jezus uit te ko-
men. Tegelijkertijd horen 
we van heel veel jongeren: 

‘Ja, ik weet dat het belang-
rijk is, maar nu nog niet.’ 
Dan is het heel goed dat we 
deze jongeren mogen op-
roepen dat ze zich beter 
kunnen overgeven nu ze 
nog jong zijn. Helaas wordt 
er erg aan onze jongeren 
getrokken en zien ze nog 
teveel wat ze ook mooi en 
leuk lijkt. Wij weten dat de 
wereld loze beloftes doet 
aan onze jongeren, maar het 
is tegelijkertijd ook moeilijk 
om ze juist weer bij het 
geloof te betrekken. Laten 

wij allemaal zorgen dat wij 
een goede getuige zijn van 
onze Heere! Dat we op die 
manier ook aan onze eigen 
jongeren laten zien dat het 
geweldig is om de Heere te 
dienen! Wij zijn degenen die 
onze jongeren daar jaloers 
over kunnen maken. Hoe 
vertel jij aan jongeren het 
Evangelie? Met heel veel 
regeltjes en wetjes? Daar 
zitten de jongeren niet op te 

wachten. Vertel ze van de 
grote werken van onze Va-
der! Daar hebben ze het 
meeste aan. 
Marja Liefting 

Jong en actueel 
Rijssen 
Marja Liefting heeft een 
lezing gegeven in Rijssen bij 
Jong en actueel. 
Marja: ‘Op deze jongeren-
avond mochten we iets de-
len over het evangelisatie-
werk en vooral ook jongeren 
oproepen om in hun eigen 
omgeving te starten met het 
getuigen. Na de pauze heb-
ben we in groepjes het spel 
‘Kaarten op tafel’ gedaan. 
Tijdens dit spel kwamen er 
weer veel mooie gesprekken 
los over de noodzaak van en 
soms ook de moeilijkheden 
tijdens evangelisatie. Tij-
dens het spel kwam ook de 
vraag wat de taak van de 
kerk is in ons land. Eén van 
de jongeren gaf zijn ant-
woord aan de hand van een 
plaatje met kaarsjes die 
steeds meer aangestoken 
worden. Hij zei dat het be-
langrijk is dat de kerk het 
licht van God gaat versprei-
den, zodat het steeds verder 
zal gaan door heel de we-
reld heen. 
Wat is het nodig om meer 
open over het geloof te 
praten, aangezien we een 
hele mooie boodschap te 

(Vervolg op pagina 28) 
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Ervaringen van 
de straat  

vertellen hebben. Net als 
Paulus mogen we dan zeg-
gen: 'Want ik schaam mij 
des Evangelies van Christus 
niet; want het is een kracht 
Gods tot zaligheid een iege-
lijk, die gelooft, eerst de 
Jood, en ook de Griek.' 
Laten we bidden dat nog 
meer jongeren gaan opstaan 
en durven getuigen van de 
hoop die in hen is. De radi-
cale vraag wie de Heere 
Jezus voor hun persoonlijk 
was, is ook gesteld en we 
hopen en bidden dat alle 
jongeren Hem zullen zien 
als hun Redder. We zijn 
dankbaar dat we weer aan-
wezig mochten zijn op een 
locatie waar God aan het 

(Vervolg van pagina 27) werk was! Bid dat veel jon-
geren de boodschap niet 
naast zich neerleggen, maar 
er actief mee aan de slag 
gaan en er meer mensen de 
Blijde Boodschap gaan de-
len!’ 

Mijn naam is Miranda van 
de Ruitenbeek. Ik ben 24 
jaar en ik werk als mondhy-
giëniste. Sinds een paar jaar 
ga ik met Sjofar mee naar 
de Dam. Soms is het vooral 
flyers uitdelen, maar soms 
zijn er ook bijzondere ge-
sprekken. Zoals een keer 
met een man die niet in God 
geloofde, maar toen ik het 

Evangelie uitlegde, zei: ‘Ja, 
ik geloof dat dit echt waar is 
en dat ik er wat mee moet.’ 
Op zo’n moment zie je van 
dichtbij hoe God iemands 
ogen opent! Het is niet aan 
mij om mensen te verande-
ren, maar wel om ze bekend 
te maken met Gods bood-

Miranda van de Ruitenbeek 
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schap. Zoals Jezus er vreug-
de in vond de wil van Zijn 
Vader te doen, ook al werd 
Hij soms veracht, zo vind ik 
het een eer om dit te mogen 
doen, hoe de mensen ook 
reageren. Vijf dagen in de 
week ben ik aan het werk 
voor aards loon en dan is 
het zo mooi om ook een dag 
te kunnen geven voor het 
Koninkrijk van God. 

Mijn naam is William 
Koudstaal. Ik ben 44 jaar en 
woon in Poortvliet 
(Zeeland). Ik ben getrouwd 
met Clara en wij hebben 
twee zonen, Sam en Jip. In 
het dagelijkse leven ben ik 
werkzaam als zzp’er in de 
bouw, grond-weg en water-
bouw en als hovenier. Nadat 
ik in 2018 werkelijk tot ge-
loof kwam, is er bij mij een 
verlangen ontstaan iets te 
betekenen binnen het Ko-
ninkrijk van God. Maar ik 
wist niet goed wat te doen. 
Ik ben toen de cursus Evan-
gelisatie gaan volgen, die 
gegeven wordt binnen de 
HHK. Daarna heb ik mij als 
vrijwilliger opgegeven bij 
Sjofar en sindsdien ben ik 
betrokken bij het evangeli-
satiewerk in Rotterdam. Wat 
mij al snel opviel, is dat, als 
je een gesprek hebt met 
iemand, ze vaak heel open 
zijn. Ik spreek regelmatig 
met moslims. Vaak zijn dit 
heel serieuze, toegewijde en 

William Koudstaal 

oprechte mensen die echt 
proberen zo goed mogelijk 
te leven en om te zien naar 
hun naaste. Maar ze hebben 
nooit de zekerheid of ze wel 
in de hemel komen. Die 
oprechtheid raakt mij altijd, 
maar Jezus als enige weg tot 
God, dat geloven ze niet.  
Ook al zie ik er elke keer 
toch in meer of mindere 
mate tegenop om weer te 
evangeliseren, elke keer 
geeft de HEERE toch weer 
vrijmoedigheid en woorden 
om te spreken. Er zijn ook 
vaak afwijzingen of je wordt 
belachelijk gemaakt. Daar-
naast is er, ook elke keer 
weer, bemoediging van me-
dechristenen die hun getui-
genis geven en beloven 
voor mij/ons te bidden. Wat 
mij rust en een zekere ont-
spanning geeft is dat ZIJN 
kracht in onze zwakheid 
wordt volbracht. 

Ik ben Lieke Maassen. Ik ben 
20 jaar. Sinds een jaar evan-
geliseer ik in Amersfoort en 
Ede. 

Toen ik tot geloof kwam, 
begon ik mensen te zien als 
zielen die op reis zijn naar 
de eeuwigheid. Ieder mens 
moet van Jezus Christus 
gehoord hebben, de enige 
mogelijkheid tot zalig wor-
den. Mijn verlangen is dat 
ieder mens Hem mag leren 
kennen. Soms kan dit werk 
lastig zijn, omdat er veel 
afwijzingen zijn of omdat ik 
het eng vind om op mensen 
af te stappen. God weet hier 
ook vanaf. Op de momenten 
dat ik niet durf of ontmoe-
digd raak, kom ik broeders 
en zusters tegen die me 
bemoedigen. 
De Heere breidt Zijn Konink-
rijk uit, ook in 2022 als de 
tijden eng zijn. Een mooi 
voorbeeld hiervan is dat er 
een jong meisje bij de 
kraam kwam om een Bijbel 
te halen. Jezus zegt: ‘Laat de 
kinderen tot mij komen.’ 
Broeders en zusters, ik wil 
jullie aanmoedigen het 
Evangelie te delen met je 
medemens! Het is niet be-
langrijk hoe goed je kan 
praten of hoe sociaal je 
bent. Het draait om de uit-
breiding van Gods konink-
rijk, dus Hij zal je alle woor-
den geven.  

Lieke Maassen 
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Ervaringen van 
de straat  
Hoi, ik ben Anita Dijkmans 
en ik woon in Maastricht. In 
februari ben ik 40 jaar ge-
trouwd. Samen met mijn 
man heb ik een zoon en 
dochter, en daaruit de kroon 
op ons leven: twee prachti-
ge kleinkinderen! In mijn 
leven staat de zorg voor de 
ander centraal. Dankbaar 
dat Jezus mij heeft gevon-
den in de moeilijkste tijd 
van mijn leven. Daardoor 
ben ik Hem gaan zoeken en 
volgen. 
Ongeveer twee jaar geleden 
stuurde mij een lieve zus in 
de Heer een foto van de 
ambulance op de markt! 
Wat was ik verrast dat er 
een evangelisatiebus in 
Maastricht was. Ik ben er 
meteen op afgegaan om te 
kijken wat ze te zeggen 
hadden en wat ze deden. 
Het was koud en nat. Ik 
kwam in gesprek met Johan 
Innemee, een van de evan-
gelisten. Hij legde mij uit 
waar Sjofar voor staat. Ik 
wilde heel graag mee gaan 
doen. Ik zag dit echt uit 
Gods hand. Al maanden was 
ik aan het bidden voor een 
evangelisatieplek...en daar 
was die er zomaar! Ik mocht 
meedoen. Wat voelde ik mij 
dankbaar en verhoord door 
onze lieve Vader in de he-
mel. De maand erna was het 
zover. Het was wel erg 
spannend moet ik zeggen, 
want wat zou het mij bren-

gen? In het begin was het 
even onwennig, maar al snel 
vond ik het heerlijk om Bij-
bels en flyers uit te delen. 
Maar zeker ook hele mooie 
en soms hele heftige ge-
sprekken met mensen op 
straat te hebben. Zomaar 
met vreemde mensen, heel 
bijzonder! In de loop van de 
tijd zijn er nog een paar 
mensen vanuit de stad bij-
gekomen en samen evange-
liseren we nu maandelijks in 
Maastricht met Sjofar. 
We zijn een echte familie 
geworden en zien er iedere 
keer weer naar uit samen op 
pad te gaan.  

Anita Dijkmans  

Maastricht is katholiek en 
dat was ik vroeger ook. Nu 
mag ik de mensen vertellen 
wat het verschil is: het gaat 
niet om Maria, zoals wij dat 
geleerd hebben, maar om 
Jezus. Veel mensen vinden 
dit toch erg lastig, want het 
is ons toch zo geleerd!! Dat 
klopt: je moet een andere 
denkwijze krijgen en zelf de 
Bijbel gaan lezen. Een man 

vertelde mij van het mis-
bruik in de Katholieke kerk. 
Hoe hij erdoor verminkt is 
geraakt in zijn denken en 
handelen. Dat hij dit nooit 
zou kunnen vergeven en 
ook nooit meer iets met 
geloof te maken wilde heb-
ben! Wat schaamde ik mij 
voor de kerk... Ik vertelde 
hem dat dit niet iets is van 
Jezus. Jezus is liefde. Ik had 
tranen in mijn ogen. Ik 
troostte hem door aan te 
geven dat God een plan met 
zijn leven heeft en dat hij 
vreugde in zijn hart zou 
gaan voelen als hij gaat 
vergeven. Dan kan God hem 
ook alles vergeven. Ik bad 
voor hem, dat vond hij 
goed. Ik weet zeker dat deze 
man niet voor niets met mij 
heeft gesproken. Moge de 
Heer het hart van deze man 
reinigen van deze afschu-
welijke pijn. 
Veel mensen zijn met spiri-
tuele zaken bezig. Iets waar 
ook mijn aandacht vroeger 
naar uitging. Nu mag ik de 
mensen waarschuwen voor 
al die occulte zaken. Ook 
deze mensen mag ik op 
Jezus wijzen. Wat bijzonder 
dat God mij daarvoor ge-
bruikt. Veel mensen geef ik 
ook onze slagzin mee: Jezus 
is de Weg, de Waarheid en 
het Leven. ‘Niemand kan tot 
de Vader komen dan door 
Mij’, zegt Jezus. Wat ik graag 
zou willen zeggen tegen jou 
als lezer: zorg dat je bij 
Jezus hoort! Staat jouw hart 
al in vuur in vlam voor Je-
zus? Is Jezus al jouw Red-
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der? Zo niet, bekeer je dan 
nu. De tijd is nabij. Ben je al 
christen? Zorg dan dat je bij 
de vijf wijze maagden hoort. 
Vertel zoveel mogelijk men-
sen in welke tijd we leven. 
Vertel het Goede Nieuws 
aan iedereen die oren heeft. 
Het is één minuut voor 
twaalf. Jezus kan zomaar 
Zijn bruid komen halen. Wat 
een toekomst wacht ons. 
Wij verwachten de zalige 
hoop. Het beste moet nog 
komen! 
 
Mijn naam is Dennis Visser 
en ik woon in Sleeuwijk. Ik 
ben 38 jaar oud en alleen-
staand. Ik ben werkzaam als 
adviseur bij een groothan-
del in toegangsoplossingen. 
Na het volgen van een 
evangelisatiecursus in 
2020/2021 is het verlangen 
door de Heere gewerkt om 
met mensen op straat het 
Evangelie te delen. Begin 
2022 ben ik voor het eerst 
met Sjofar meegeweest naar 
Rotterdam en nu probeer ik 
hier maandelijks aan te slui-
ten. Het evangeliseren is de 
begeerte van mijn hart ge-
worden, doordat de Heere 
Zijn onuitsprekelijke liefde 
in mijn hart heeft uitgestort 
wat bewogenheid geeft met 
andere zielen op weg en 
reis naar de eeuwigheid. 
Dan is er niets mooiers dan 
de boodschap van zonde en 
genade, de dood in Adam en 
het leven in Christus te de-
len. Dan is het soms won-

derlijk wat je voor andere 
mensen mag betekenen op 
straat. Ik herinner me nog 
een situatie waarbij een 
man van rond de 45 jaar 
langs liep en waar ik mee in 
gesprek kwam. Deze man 
was zoekende naar een doel 
in zijn leven en vond het 
nergens. Een heel gesprek 
gehad over zonde en schuld 
en de verlossing die alleen 
in het offer van de Heere 
Jezus Christus te vinden is. 
Als afsluiting mocht ik deze 
man een Bijbel meegeven 
en was hij verwonderd dat 
we elkaar hadden ontmoet. 
Dan is de troost dat het 
Woord nooit ledig weder-
keert maar het zal doen wat 
Hem behaagt. Zo mogen we 
als evangelisten op straat of 
in de omgeving waar we 
gesteld zijn de boodschap 
van vrije genade door het 
bloed van de Heere Jezus 
Christus delen, in afhanke-
lijkheid van de krachtige 
doorwerking van Zijn Geest. 

Dennis Visser 

Noord 
Nederland 
Actieleider in Noord-
Nederland Jan Kooistra, 42 
jaar, weet zich sinds 2007 
geroepen voor het evangeli-
satiewerk. Nadat hij verhuis-
de van Rouveen naar 
Nieuwlande (Drenthe), zocht 
hij naar mogelijkheden ook 
daar te evangeliseren. Na 
een jarenlange zoektocht 
kwam Sjofar in 2020 op zijn 
pad. Vanaf die tijd gaat Jan 
mee naar evangelisatieac-
ties in Noord-Nederland en 
sinds kort is hij actieleider 
van de acties die in deze 
provincies plaatsvinden. 
Jan: ‘Iedere woensdag zijn 
we in de steden te vinden: 
Groningen, Kampen, Hee-
renveen en Assen. Daar-
naast reis ik iedere tweede 
zaterdag van de maand naar 
Enschede voor de acties die 
vanuit de kerk daar georga-
niseerd worden. Verder ko-
men we sinds kort in Ter 
Apel bij het aanmeldcen-
trum COA, kijken we naar 
mogelijkheden om te evan-
geliseren tijdens de koop-
avond in Meppel (1x per 
maand) en hopen we ook 
naar Dronten te gaan.’  
Per stad zijn de ervaringen 
verschillend, zo geeft Jan 
aan. In Heerenveen zijn de 
mensen over het algemeen 
nuchter en open. In Gronin-
gen zijn er vooral met stu-
denten mooie gesprekken. 
In Kampen is de Bijbel bij 

(Vervolg op pagina 32) 
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velen bekend. In Assen 
daarentegen is men wat 
schoorvoetend en wordt er 
meestal van een afstandje 
gekeken of gaat men een 
voorzichtig gesprek aan. In 
Enschede zijn er veel Duitse 
toeristen. In Ter Apel 
spreekt bijna iedereen Ara-
bisch. 'Ik ben blij dat de 
Arabisch sprekende vrijwil-
ligers Fathy en Rim ons daar 
uitstekend bij helpen!’ 

(Vervolg van pagina 31) 

Rim en Fathy   

Jan deelt graag een aantal 
ervaringen: 
Heerenveen: in Heerenveen 
ontmoette ik een jonge 
man. Hij is als atheïst opge-
voed en studeert sterren-
kunde. Naar aanleiding van 
zijn studie komt hij tot de 
conclusie dat er meer moet 
zijn en hij gaat op zoek. 
Eerst bij de Islam, daarna 
het Boeddhisme. Maar in de 
Bijbel vindt hij een rust die 
hij niet kan omschrijven. Hij 
blijft in de Bijbel lezen, dat 
doet hij via internet. Op een 

ochtend wordt hij wakker 
met het verlangen eens een 
papieren Bijbel te ontvan-
gen. Hij gaat zoals gewoon-
lijk met zijn fiets naar de 
trein, maar deze keer kiest 
hij een andere route, via het 
centrum. Daar komt hij de 
Sjofarbus tegen met de tekst 
‘Gratis Bijbelboek’! We ko-
men als geroepen, zegt hij... 
(dat klopt inderdaad, daar-
om staan we op straat, God 
roept!). We hebben een 
mooi en hartelijk ge-
sprek over zijn zoek-
tocht naar de Bijbel en 
God. Hij komt erachter 
dat er een strijd is 
tussen het goede en 
het kwade in zijn le-
ven. Als hij de Bijbel 
leest wordt hij rustig, 
maar de kwade mach-
ten houden hem daar 
ook wel eens vanaf. 
Herkenbaar! Een paar 
vrijwilligers ontmoe-
ten hem een paar 
maanden later weer bij 
het treinstation. Hij 

leest nog steeds in ‘onze’ 
Bijbel en is op zoek naar 
een kerk! Het bijzondere 
aan deze gebeurtenis vind 
ik dat God hem opzocht, 
zonder dat daar eerst een 
persoon aan te pas kwam. 
God doet wonderen, Hij 
alleen! Hij heeft ons niet 
nodig, maar wonderlijk ge-
noeg zet Hij ons wel in. Een 
bemoediging uit de hemel! 
Meppel: op koopavond een 
heel mooi gesprek gehad 
met een jonge vrouw. Zij 
was nog nooit in Meppel 
geweest, ze keek wat rond. 
Ik heb haar de waarde van 
geloven en vrijspraak door 
Jezus Christus kunnen uit-
leggen! Het was heel bij-
zonder, aan alle kanten. Ik 
kreeg de woorden (heb het 
nog nooit zo kort en bondig 
verteld), maar ook zij stond 
er voor open en stelde hele 
mooie verdiepende vragen. 
Ik heb haar biddend laten 
gaan, met een dankbaar 
hart. Soli Deo Gloria! 
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Contact met kerken 
Jan zoekt in iedere stad, 
waar geëvangeliseerd 
wordt, contact met de plaat-
selijke kerken. In Assen is er 
bijvoorbeeld contact met de 
Christelijk Gereformeerde 
Kerk. Zij organiseren een 
lunchpauzedienst op de 
dagen dat Sjofar met de 
Bijbelbus in de stad is. In 
meerdere contactbladen van 
de kerken in de regio is een 
stukje verschenen over het 
evangelisatiewerk van Sjo-
far. Ook in de eigen kerkelij-
ke gemeente van Jan én in 
de naburige gemeente is 
steeds meer het besef ge-
groeid dat evangelisatie een 
belangrijke taak is. Er staat 
inmiddels een lezing op de 
agenda voor de Jeugdvereni-
ging16+. ‘Samen met de 
jongeren, die zich daarvoor 
geroepen weten, wil ik met 
de Sjofarbus gaan evangeli-
seren op de parkeerplaats 
van de snelweg, dichtbij 
onze kerkelijke gemeente. 
Zodat we Gods Woord kun-
nen brengen bij de vracht-
wagenchauffeurs, die in het 
weekend daar hun week-
endrust nemen.’  
Wat wil Jan jou als lezer 
meegeven? ‘Veel mensen 
die we op straat spreken, 
hebben geen idee dat ze 
redding nodig hebben, om-
dat ze zonder de redding in 
Jezus verloren zijn. Ik ge-
bruik wel eens het voor-
beeld van Henry Ford, de 
ontwerper en maker van de 
Ford auto’s. Er was eens een 
Ford autobezitter, die onder-

weg pech kreeg met zijn 
auto. Deze man had best 
wat verstand van het repa-
reren van auto’s, dus hij 
probeerde zijn eigen auto 
weer te maken. Dit lukte 
toch niet. Toen kwam er een 
andere Ford-auto langsrij-
den. De man stapte uit en 
vroeg of hij kon helpen. De 
man keek deze ‘deftige man 
in pak’ wat wantrouwend 
aan: zou deze man hem met 
zijn auto kunnen helpen? De 
man keek kort de auto na en 
wist feilloos de auto weer te 
repareren. Hoe kon hij dat? 
Omdat hij Henry Ford bleek 
te zijn. Hij was de bedenker, 
ontwerper en maker van 
deze auto’s. Hij wist precies 
naar welk ontwerp hij de 
auto had gemaakt en was 
dus ook als enige in staat de 
auto te repareren.  

Jan Kooistra 

Zo is God de Bedenker, Ont-
werper en Maker (Schepper) 
van ons mensen. Hij had een 
perfect ontwerp gemaakt, 
100% volmaakt. Maar wij 
mensen wilden Hem niet als 
Ontwerper aanvaarden en 
gingen onze eigen weg, 
waardoor onze staat kapot, 
verloren, onherstelbaar is 
geworden. Omdat God onze 

Ontwerper is, kan Hij ons 
weer terugbrengen naar die 
volmaakte staat/dat ont-
werp/de bedoeling met de 
mens. Naar dat originele 
ontwerp kan en wíl Hij ons 
terugbrengen. In sommige 
gesprekken ontstaat daarna 
iets meer besef van Gods 
volmaakte standaard die Hij 
in ons terug wil zien (zoals 
Hij ons ooit ontworpen had). 
Dit besef is nodig, omdat 
mensen anders niet weten 
waarom ze de Heere Jezus 
als hun Redder nodig zou-
den hebben. Op deze manier 
kan je het begrip zonde 
(niet meer zijn zoals mensen 
bedoeld/ontworpen waren) 
uitleggen. En dat God (de 
Ontwerper) Zijn Zoon heeft 
gezonden om dat wat wij 
kapotmaken definitief te 
herstellen, naar Zijn beeld/
ontwerp. Door het geloof/
vertrouwen in Jezus de Red-
der is er weer herstel moge-
lijk en ziet Hij ons (om Jezus 
verlossingswerk) als vol-
maakte kinderen van God. 
Dan zijn we pas echt origi-
neel! God alleen kan onze 
gesprekken met mensen op 
straat zó zegenen, dat het 
tot eeuwige zegen wordt 
voor hen. Als we ons geroe-
pen weten tot dit werk, hoe-
ven we de moed niet te 
verliezen, zoals staat in 2 
Kor. 4 vers 1: ‘Daarom, aan-
gezien wij deze bediening 
hebben naar de barmhartig-
heid die ons bewezen is, 
verliezen wij de moed niet’. 
De Heere Zelf zorgt voor de 
zegen.’  
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Actieplanning Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Alkmaar (KOTV)      10   9    
Almere (De Wegwijzer) 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

Almere Vak.BijbelWk        
12-
18     

Amersfoort Eemplein 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 
A’foort Varkensmarkt 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6 
A'dam Bijlmer (HHK-
Kruispunt) 1e zat 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 

A'dam Bijlmer (HHK-
Kruispunt) 3e zat 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

A'dam Dam  7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 
A'dam Leidseplein 12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 
A'dam Romeinplein 
(HHK Kruispunt) 11 8  12 10 14 12 9 13 11 8 13 

A'dam ZuidAs 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 
Apeldoorn 10 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 
Arnhem 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 
Assen  25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27 
B'veld VeluwseMarkt       27 3, 10 en 17    
Bergen (KOTV) 14            
Breda (IRS) 12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 

Broek op Langendijk  (KOTV)     8   14   

Bussum   2 2 6  1 6 3  5 2 7 
Castricum  (KOTV)  8         
Den Bosch (IRS) 26 23 23 20 25 22 27 24 28 26 23 28 
Den Haag Clausplein 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 
Den Haag Plein 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 
Den Helder 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 
Deventer  25 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27 
Doetichem  7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 
Ede 21 18 18 15 20 10 1;15 12 16 21 25 16 
Ederveen       5      
Eindhoven 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1 
Emmen  28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 
Enschede 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 

Gorinchem 24 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 26 

Groningen 4 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6 

Haarlem 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 
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Actieplanning Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Harderwijk 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 

Harderwijk (HHG Putten) 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 

Heerenveen 18 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20 
Heerhugowaard (KOTV)   11         9 
Heiloo (KOTV)  11           
Hilversum 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 
Hoofddorp 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 
Huizen 5    4    7    
Kampen 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13 
Leiden  20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15 

Lunteren Braderie  HHK/
PKN (MFT)    8   

12 en 
19 en 

26 

2 en   
9 en 
16 

    

Lunteren OLD HHK/PKN        26     
Maastricht Markt (IRS) 12 9 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 
Maastricht OLVrouwe-
plein (IRS) 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15 

Nijkerk 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 
Nijmegen 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 
Oud-Beijerland             
Putten Ossenmarkt          11   
Roermond  27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22 
Roosendaal 28 25 25 29 27 24 29 26 30 28 25 30 
Rotterdam 2e zaterdag 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 
Rotterdam 3e zaterdag 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 

Schagen (KOTV)        12     

Ter Apel 27 24 24 28 26 23 21 18 29 27 24  
Utrecht  3, 17 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16 6, 20 4, 18 1, 15 5,19 3, 17 7,21 5, 19 
Veenendaal 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 
Wageningen (GG Wag) 14 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 
Wekerom Hent 28 25 25 22 27 24   23 28 25 23 
Zeewolde 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 
Zwolle 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15 

Niet alle data zijn gepland. Ook kan het zijn dat acties niet doorgaan. of 
dat data nog wijzigen. Actueel zie: www.evangelisatiesjofar.nl/planning 
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Bezoek onze website: 
www.evangelisatiesjofar.nl 
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Veenendaal 
Lid, PR 
 
H. (Henk) van den Brink  
Teuge 
Lid 
 

Secretariaat 
E. (Ellen) Snoek 
Raamsdonksveer 

 

(St. Evangelisatie Sjofar beschikt over een ANBI-verklaring!) 

Financiën  
Het werk van Sjofar groeit hard. Daar zijn we uiteraard heel 
dankbaar voor. Maar het brengt financieel ook de nodige 
uitdagingen met zich mee. De vele vergunningen die aange-
vraagd worden kosten veel geld. Daarnaast stijgen ook de 

kosten van de brandstof en de voertuigen. Sjofar is 
in haar werk geheel afhankelijk van vrijwilligers 
en financiële steun vanuit onze achterban.  
Wilt u overwegen of u financieel kunt bijdragen 
aan dit mooie werk? U kunt uw gift online geven 
via de bijgaande QR-code (zie ook website). Ook 
kunt u hiervoor gebruikmaken van ons bankreke-
ningnummer NL09SNSB0926653024. Tevens is 
het mogelijk dit werk via een periodieke gift te 
ondersteunen. Onze stichting heeft een ANBI-
status.  
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage(n)! 

Doelstellingen 
Sjofar 
 

De belangrijkste doelstelling 
van Stichting Evangelisatie 
Sjofar is het verkondigen van 
het Evangelie van Jezus 
Christus. Dit doen wij op 
verschillende manieren: 
 Evangeliseren op markten, 

in winkelcentra, bij 
evenementen en op 
voorlichtingsavonden. 

 Verspreiden van de Bijbel. 
 Ondersteunen en helpen 

opzetten van 
evangelisatieacties van 
kerken en gemeenten. 

 Toerusten van kerken, 
gemeenten en individuele 
gemeenteleden. 

 Waarschuwen voor 
onchristelijke 
ontwikkelingen in de 
maatschappij. 


