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Wat zou het mooi zijn als    
iedere provincie straks 

een Bijbelbus heeft! 

 

 

“ Je hoopt en bidt dat 
hij de Heere Jezus 

vindt als  
Zaligmaker” 
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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? 
Bid alstublieft om 
bescherming van onze 
medewerkers. 

‘Wie in de Zoon gelooft, 
heeft eeuwig leven’         
Johannes 3: 36 

Ezechiël 33:6 
‘Als de wachter echter 

het zwaard ziet komen en 

niet op de bazuin blaast, 

zodat het volk niet 

gewaarschuwd wordt, en 

het zwaard komt en 

neemt een leven onder 

hen weg, dan is dat leven 

wel in zijn 

ongerechtigheid 

weggenomen, maar zijn 

bloed eis Ik van de hand 

van de wachter.’ 
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Het Bijbelse verhaal uit 
Lukas 10 (vers 25-
37) over de barmhartige 
Samaritaan is bij een heel 
groot publiek, ook buiten de 
christelijke gemeen-
schap, min of meer be-
kend. Wie is mijn naaste? 
Jezus geeft in deze gelijke-
nis een andere manier van 
kijken. Eén van de aspecten 
die je kunt halen uit ‘de 
barmhartige Samaritaan’ is 
dat de Samaritaan die hulp 
verleende, ondanks dat Sa-
maritanen door de meeste 
joden vijandig bejegend 
werden, zijn medemens en 
landgenoot alles gaf wat 
nodig was. De meeste joden 
moesten niets van Samarita-
nen hebben. Maar Jezus 
houdt van alle (soorten) 
mensen. Mogelijk is het 
moeilijkste in deze les van 
Jezus om onze vijanden lief 
te hebben. Juist zij zijn ‘je 
naaste’, je medemens.  
In het evangelisatiewerk 
word je regelmatig gecon-
fronteerd met mensen die 
niets van het Evangelie van 

De barmhartige  
medemens? 

 
Als lezer van deze nieuws-
brief ben je ongetwijfeld 
tenminste geïnteresseerd in, 
maar waarschijnlijk ook 
nauw betrokken bij evange-
lisatie. Evangelisatie is ge-
richt op alle mensen, zonder 
onderscheid.  

Jezus Christus moeten heb-
ben. Regelmatig worden 
evangelisten vijandig en 
boos benaderd. Af en toe 
lijkt het wel of mensen je 
een pak slaag zouden willen 
geven. Dan heb je soms 
even een pauze nodig, om 
tot jezelf te komen en tijd te 
maken om met je ervaringen 
tot Jezus te gaan. Hij, Jezus, 
weet van al deze zaken af. 
Hij heeft tenminste hetzelf-
de ondergaan. Misschien 
overweeg je zelfs om het 
bijltje erbij neer te gooien.   
Het is heerlijk je ervaringen 
te kunnen delen met mede-
evangelisten. In deze 
nieuwsbrief kun 
je enkele ervaringen 
van een aantal evangelisten 
lezen. We hopen dat het je 
bemoedigt en energie geeft 
om, ondanks de tegenstand, 
door te gaan. Al de te ont-
moeten medemensen heb-
ben Jezus nodig, ook al be-
seffen ze dat zelf (nog) niet. 
Gods zegen toegewenst.  
Namens het bestuur,  
Henk van den Brink 
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het nog wel hebben, maar 
als je belijdt dat God door 
Jezus alles heeft geschapen 
en dat Zijn scheppingsorde 
ook in 2022 nog steeds de 
orde van ons leven behoort 
te zijn, dan wordt het moei-
lijker. 
Als je gelooft dat God ook in 
een crisis erbij is en het 
Hem niet uit de hand loopt, 
word je wel wat meewarig 
aangekeken. ‘We moeten 
het toch zelf zien op te los-
sen, wat heeft God hiermee 
te maken?’ 
We zijn de Heere dankbaar 
voor wat Hij ons heeft gege-
ven. We zijn gegroeid tot 
honderden vrijwilligers, 
tientallen steden waar we 
evangeliseren, de Bijbelbus-
sen en kramen, een fijn on-
dersteunend kantoorteam 
en bestuur. Het Evangelie 
gaat bijna dagelijks uit. 

Vijftien jaar Stichting Evan-
gelisatie Sjofar. Een hele 
periode alweer en eigenlijk 
bestaan we, destijds als 
Werkgroep Sjofar, zelfs nog 
veel langer: bijna 22 jaar. 
Toen de Heere mij in de 
jaren negentig de geestelij-
ke nood van ons land op het 
hart bond en heel concreet 
riep om in het openbaar te 
getuigen en prediken van 
Christus, kon ik niet vermoe-
den dat we nu, anno 2022, 
nog steeds op dezelfde ma-
nier kunnen uitgaan. De 
mensen die mij al langer 
kennen, weten dat ik toen al 
van mening was dat we 
misschien hooguit nog maar 
tien jaar in het openbaar het 
hele Woord van God konden 
verkondigen. Vanuit pro-
gressief-liberale hoek be-
merkte ik begin 2000 veel 
weerstand op een publiek 
getuigenis van het geloof in 
Christus. Bepaalde politieke 
leiders hebben meerdere 
keren persoonlijk tegen ons 
gezegd dat we onze bood-
schap binnenshuis moesten 
houden, maar dat ze op 
basis van de grondwet ons 
niet kunnen tegenhouden. 
Gelukkig mogen we tot nu 
toe nog steeds het Woord 
verkondigen. Gebed voor de 
overheid blijft belangrijk. 
Toch komen er de laatste 
tijd scheurtjes in het stevige 
gebouw van onze grondwet-
telijke vrijheid. Vooral van-
uit de LHBTI-beweging 
komt forse kritiek op het 
openlijk naspreken van Gods 
Woord. Ja, over Jezus mag je 

Van de voorzitter 

Toch mogen we niet tevre-
den zijn en kunnen we niet 
voldaan achterover gaan 
leunen. Nee, we moeten 
scherp blijven en volharden 
tot het einde. Het geloof dat 
Christus regeert, geeft ons 
de kracht om te volharden 
en te getuigen totdat Hij 
komt. 
Als christen hebben we door 
het offer van Jezus Christus 
geen schuld meer bij God. 
Maar we hebben nog wel 
een schuld bij onze naaste 
en dat is, dat wij aan hen 
verplicht zijn het Evangelie 
te prediken. 
‘En ziet, Ik ben met ulieden 
al de dagen tot de volein-
ding der wereld. Amen.’ 
Allen een gezegend 2022 
toegewenst en een getui-
gend leven totdat Jezus 
komt! 
Jan-Dirk Liefting  
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Wekelijks wordt een kort 
verslag van evangelisatie 
acties op onze Facebook- en 
Instagrampagina geplaatst. 
Hierin zijn o.a. ervaringen 
op straat te lezen. Met foto’s 
erbij. Je leest zoal wat de 
Goede Boodschap uitwerkt.  

Wil je je graag als kantoor-
vrijwilliger inzetten voor 
Sjofar? Wij zoeken altijd 
vrijwilligers, dus meld je via   
info@evangelisatiesjofar.nl 
aan met jouw talent 
en wij kijken samen 
naar een mooie plek binnen 
ons team.   

Facebook en 
Instagram 

In de media 

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

Bezoek onze website: 

www.evangelisatiesjofar.nl 

Vacatures 

In het afgelopen jaar is het 
evangelisatiewerk vanuit 
Sjofar regelmatig in de me-
dia geweest. Over een aan-
tal publicaties lees je hierna 
meer.   

Reformatorische 
Omroep (RO) 
(doorlopend) 

‘Getuigen in de media draait 
om goede grondhouding’. 
Twee zaken worden be-
noemd. Toegelicht wordt 
dat de beste manier om de 
media te benaderen is om in 
elk gesprek vol bewogen-
heid en emotie te getuigen 
van Jezus Christus. Dit 
maakt iets los bij de ander. 
Zoek regelmatig het gesprek 
met niet-gelovigen bewust 
op. Als tweede hebben pre-
dikanten en woordvoerders 
te weinig ervaring om in 
gesprek te gaan met niet-
gelovigen. Mediatraining 
kan helpen of ga met Sjofar 
mee de straat op om erva-
ring op te doen.   

Jan-Dirk Liefting reageert 
hier op een eerder geschre-
ven artikel door prof. dr. W. 
van Vlastuin met als titel 

Reformatorisch 
Dagblad (14-05-21) 

Website Sjofar 
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Groot Nieuws Radio 
(23-02-2021) 

In een radio-interview met 
Jan Dirk Liefting wordt ge-
vraagd naar de ervaringen 
van Sjofar in het jaar 2020, 
tijdens COVID-19 pandemie. 
Uitgelegd wordt dat de 
grondwet ons het recht 
geeft om het Evangelie te 
verkondigen. Daar zijn we in 
2020 gewoon mee doorge-
gaan. Ondanks dat er veel 
minder mensen op straat 
waren. Sjofar is passief aan-
wezig. Mensen komen uit 
zichzelf naar ons toe. We 
ontmoeten op straat men-
sen die niet door anderen 
bereikt worden. Ook mensen 
die geloven in complottheo-
rieën. Juist nu kunnen we 
antwoord geven op levens-
vragen en het Evangelie van 
Jezus Christus verkondigen. 
Er is ook een slechtnieuws-
boodschap vanuit de Bijbel. 
Dat is de ernstige kant van 
de evangelieboodschap: dat 
mensen die niet in Jezus 
geloven, verloren gaan. Wij 
vertellen de mensen het 
eerlijke verhaal, waar ieder-
een recht op heeft. Wij wil-
len de liefde voor verloren 
mensen laten zien, zoals 
Jezus die ook voor hen 
heeft. Het komt goed voor 
die mensen die in Jezus 
geloven.  

Regelmatig klinkt bij de RO 
de commercial: ‘Wilt u zelf, 
met uw kerk of gemeente, 
een evangelisatie actie op-
zetten? Stichting Evangeli-
satie Sjofar helpt en onder-
steunt pro Deo. Samen ma-
ken we mensen bekend met 
het Evangelie van Jezus 
Christus. Ga naar  
Evangelisatiesjofar.nl!’  
‘Stichting Evangelisatie Sjo-
far kan niet zonder uw 
steun. Leef mee met Sjofar 
en steun via  
Evangelisatiesjofar.nl!’  

mailto:info@evangelisatiesjofar.nl
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Een aantal acties in het 
Zuiden van Nederland wordt 
uitgevoerd in samenwerking 
met IRS. In dit artikel wordt 
aandacht besteed aan het 
15-jarig jubileum. ‘God heeft 
ons willen gebruiken’, ver-
telt Jan-Dirk Liefting. Meer 
dan honderdduizend ge-
sprekken vonden er plaats, 
tienduizend Bijbels en één 
miljoen folders zijn er uitge-
deeld. God heeft ons laten 
zien dat hierdoor mensen 
tot geloof zijn gekomen. Ga 
niet voor snelle successen 
en bijzondere dingen, maar 
geloof dat God je wil ge-
bruiken en dat Hij op Zijn 
tijd en wijze vrucht zal ge-
ven.  

Stichting In de 
Rechte Straat - IRS 
(30-08-2021)  

In dit artikel wordt verslag 
gedaan van de aanwezig-
heid van de evangelisatie-
bus en vrijwilligers van Sjo-
far bij het Eurovisie Song-
festival. Marja Liefting licht 
toe dat we in verband met 
COVID-19 de mensen niet 
actief aanspreken maar er 
toch moeten zijn. Ze wijst 
op de noodzaak van het 
gebed voor en bij het evan-
gelisatiewerk.   

Reformatorisch 
Dagblad (15-05-21) 

Connect 
jongerenavonden 
Fryslân (11-06-21)    

Getuigen, hoe dan!?  
Marja Liefting (Sjofar) en 
Kees van der Staaij (SGP) 
worden over dit onderwerp 
geïnterviewd. Kees is op dat 
moment het langstzittende 
Kamerlid.   
Vragen worden gesteld over 
getuigen op je werk. Marja 
vertelt dat het rijden met de 
Bijbelbus naar de uitzending 
al een getuigenis is. Mensen 
reageren hierop. Kees legt 
iets uit over de politiek en 
getuigen. Hij vertelt hoe 
belangrijk het is om in 
vreugde je werk te doen. 
Marja legt uit dat Sjofar 
interkerkelijk werkt en dat 
één gesprek of één Bijbel al 
voldoende is om uit te gaan. 
Kees benoemt de pijn, ver-
driet en gebrokenheid in de 
samenleving en dat daar-
door het gebed sterker 
wordt naar de dag waarop 
alles recht wordt gezet.  

Reformatorisch 
Dagblad (17-08-21) 

‘Bedreigingen en zegenin-
gen rond evangelisatie met 
Bijbelbus’. Er wordt aan-
dacht gegeven aan het 15-
jarig jubileum van Stichting 
Evangelisatie Sjofar. Be-
schreven wordt dat al jaren 
Bijbelbussen door het land 
trekken en kerkelijke ge-
meenten worden toegerust 
bij evangelisatieactiviteiten. 
Tijdens een Europees Kam-
pioenschap (EK) voetbal in 
2000 werd de eerste actie 
gehouden. Aanleiding was 
dat Amerikanen naar Neder-
land kwamen om hierbij te 
evangeliseren. Dat kreeg 
een vervolg, waarna in 2006 
de Stichting Evangelisatie 
Sjofar werd opgericht. Me-
deoprichter Jan-Dirk Liefting 
vertelt over kansen, bedrei-
gingen en zegeningen. Hij 
legt uit dat er meer bewust-
heid komt voor evangelisa-
tie, maar ook dat er nog 
veel witte vlekken in Neder-
land zijn.  
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Preek voor 
wappies 

In coronatijd hebben we 
veel gesprekken gehad met 
anti-coronamaatregelen- 
demonstranten, anti-
vaxxers, et cetera. Vaak 
worden deze mensen 
‘wappies’ genoemd. Met 
deze groep mensen is heel 
goed een gesprek te voeren 
over het Evangelie. Ze zijn 
kritisch en veelal intelligent. 
Deze ‘wappies’ durven vaak 
na te denken over zaken die 
de meerderheid als achter-
haald of dwaas bestempelt. 
Hier zijn openingen voor het 
Evangelie. Voor deze men-
sen hebben wij een ‘preek’ 
op internet gezet: ‘Een 
boodschap voor wappies’. 
Via https://linktr.ee/Sjofar 
kun je deze bekijken.  

Scherptediepte 
Reformatorisch 
Dagblad   

Nieuwe locaties 

Dankbaar kunnen we mel-
den dat er in het afgelopen 
jaar een heel aantal nieuwe 
locaties bij is gekomen. Dit 
zijn Amsterdam-Zuidas, 
Apeldoorn, Assen, Barne-
veld, Bussum, Den Helder, 
Deventer, Doetinchem, Eind-
hoven, Emmen, Groningen, 
Haarlem, Heerenveen, 
Hoofddorp, Kampen, Leiden, 
Maastricht, Rotterdam en 
Utrecht. In totaal worden 
ongeveer vijftig locaties in 
Nederland bezocht, waarvan 
de meeste locaties maande-
lijks. We weten dat nieuwe 
locaties komen als arbeiders 
in de Wijngaard zich hier-

voor aanmelden. Dat laatste 
kan alleen de Heere doen, 
en Hij doet het ook. We zien 
hierin Zijn bewogenheid 
voor de steden, heggen en 
steggen.    

In september is er een ca-
meraman van het Reforma-

Redacteur Daniëlle schrijft 
dat er regelmatig een ambu-
lance voor haar huis staat, 
de Bijbelbus. Vol flyers, 
boekjes en vrijwilligers die 
het Goede Nieuws komen 
brengen in Ede. Ze haalt 
een Bijbeltekst aan waarin 
staat dat Jezus zegt: ‘Ga nu 
de wereld in en vertel het 
goede nieuws aan iedereen’. 
Zelf vindt ze dit lastig en 
kiest liever een andere taak 
in Gods Koninkrijk. ‘Maar je 
kunt evangelisten wel be-
moedigen door bijvoorbeeld 
een duimpje op te steken’, 
aldus Daniëlle. Ze heeft 
voor de volgende evangeli-
satie actie een pak stroop-
wafels voor de vrijwilligers 
klaarstaan.  

BEAM Column – EO 
(08-09-2021) 

torisch Dagblad met ons 
mee geweest voor het pro-
gramma ‘Scherptediepte’. 
Het doel was een filmopna-
me om (jongeren) te stimu-
leren tot getuigen. Ze heb-
ben mooie beelden gemaakt 
van ons werk in Amsterdam 
op de Zuidas. Kijk je mee? 
https://linktr.ee/Sjofar. Mooi 
werk van Laurens!  

Scherptediepte 

https://linktr.ee/Sjofar
https://linktr.ee/Sjofar
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Uitbreiding 
Bijbelbussen 

Door de sterke uitbreiding 
van de locaties was er be-
hoefte aan een volgende 
Bijbelbus. Deze is het afge-
lopen jaar aangekocht. Een 
vrijwilliger verzorgde de 
ombouw ervan naar Bijbel-
bus. Zo zorgt de Heere ook 
voor praktische zaken die 
nodig zijn om uit te kunnen 
gaan. Er rijden nu vijf Bijbel-
bussen en één Bijbelwagen 
met het Goede Nieuws door 
heel Nederland. De voertui-
gen hebben op verschillen-
de plaatsen in Nederland 
een vaste thuisbasis, wat 
efficiënt werkt. Wat zou het 
mooi zijn als iedere provin-
cie straks een Bijbelbus 
heeft!  

geliseren bij de Europese 
Kampioenschappen (EK) 
voetbal.  
Ook Jan-Dirk en Henk waren 
hierbij aanwezig.  

Na vijftien jaar is Stichting 
Evangelisatie Sjofar enorm 
gegroeid. Er zijn meer loca-
ties en projecten bij geko-
men, maar ‘de missie’ is nog 
hetzelfde. Twee van de op-
richters blikken terug: ‘Wat 
ik bijzonder vind, is dat God 
mensen bij elkaar brengt die 
hetzelfde verlangen heb-
ben.’  
In Lunteren, voorafgaand 
aan een bestuursvergade-
ring, halen Jan-Dirk Liefting 
en Henk van den Brink her-
inneringen op. Officieel be-
staat Stichting Evangelisatie 
Sjofar vijftien jaar, maar de 
eerste stenen werden eigen-
lijk al ruim twintig jaar gele-
den gelegd, in het jaar 2000. 

Ongeveer honderd jongeren 
reageerden toen op een 
oproep van de gebroeders 
Hasselman in het Reforma-
torisch Dagblad om te evan-

Terugblik op vijftien jaar Stichting Evangelisatie Sjofar  
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Werkgroep Sjofar 

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

bekeer u en geloof het 
Evangelie.  Markus 1 : 15   

Nieuwsbrief Sjofar 2022 

Winkelcentra 

Verandering 

Liefting: ‘Toen het EK voor-
bij was, vonden we het jam-
mer om met het evangelise-
ren te stoppen. Met een 
handjevol mensen zijn we 
toen verder gegaan met 
evangeliseren onder de 
naam ‘Werkgroep Sjofar’. We 
evangeliseerden onder an-
dere bij popconcerten en 
houseparty’s met stichting 
Naar House. Volgens mij 
heb ik jou voor het eerst 
ontmoet bij Naar House.’  
Van den Brink: ‘Dat zou kun-
nen. Ik was destijds betrok-
ken bij Naar House in 
Utrecht. De broeders Hassel-
man kende ik. Peter Hassel-
man paste weleens op onze 
kinderen. In ieder geval lag 
achter het evangeliseren bij 
het EK een beetje de basis 
van Sjofar. Op een gegeven 
moment kwam de vraag op 
wie het beste de kar kon 
trekken. Jan Harskamp is 
toen als voorzitter gekozen. 
Later kwam er een bestuur, 
waarvan jij toen voorzitter 
bent geworden.’  
Liefting: ‘Peter Hasselman 
ging naar het buitenland. 
Een aantal mensen vertrok. 
Het verwaterde. Toen waren 
wij samen met Jan Hars-
kamp over. We hadden van-
uit de Veluwe wel een groep 
om ons heen verzameld die 
met ons meedeed.’  
Van den Brink: ‘Alles was 
gegroepeerd rondom jouw 

Liefting: ‘Bij Naar House 
evangeliseerden we ‘s 
nachts met bussen bij hou-
separty’s. Deze bussen wil-
den ze eigenlijk breder in-
zetten. We ervaarden het 
echt als roeping om in win-
kelcentra te evangeliseren. 
Ik had mijn bedrijf net ver-
kocht. Het was min of meer 
een briefje uit de hemel, 
hoe het evangelisatiewerk 
ontstond. In het begin deed 
ik ook mee met evangelise-
ren bij houseparty’s. Vanuit 
Naar House kregen we als 
reformatorische groep 
steeds minder ruimte voor 
onze identiteit. In 2004 is de 
samenwerking met Naar 
House verbroken en zijn we 
zelf verdergegaan. We heb-
ben toen een caravan aan-
geschaft voor het evangeli-
satiewerk.’  
Van den Brink: ‘De stichting 
ontstond in 2006 toen de 
Hersteld Hervormde Ge-
meente in Lunteren ons 
wilde sponsoren en dit al-
leen wilde doen als we een 
officiële organisatie waren. 
Toen hebben we samen met 
Jan Harskamp een stichting 
opgericht. Ik weet nog dat 
we aan het begin nauwelijks 
geld hadden om bijvoor-
beeld iets te laten drukken.’  
Liefting: ‘Het was in de re-
formatorische gezindte des-
tijds ook een beetje ver-
dacht: evangeliseren met 
die bus.’  
Van den Brink: ‘Dat is tegen-

woordig wel wat veranderd. 
Ik weet van dominees die 
eerder niet zouden evange-
liseren op straat, maar dat 
nu wel doen.’  
Liefting: ‘Zij hebben inge-
zien dat ze wel kritiek kun-
nen hebben op het evange-
lisatiewerk van evangeli-
sche mensen, maar dat dit 
dan wel de vraag oproept: 
wat doen we zelf? Ik denk 
dat het goed is geweest dat 
we ons hebben gericht op 
evangelisatiewerk vanuit 
reformatorische kring.’  
Van den Brink: ‘Je ziet te-
genwoordig dat mensen 
meer geloven in relatie-
evangelisatie en niet in 
straatevangelisatie. Toch 
hebben we gezien dat God 
folders gebruikt en onze 
teksten op de bus. Je hoort 
weleens van mensen die 
bijvoorbeeld zelfmoord 
willen plegen, die op de 
markt één van onze mensen 
zijn tegenkomen en hier-
door van gedachte verande-
ren.’  
Liefting: ‘God kan elke chris-
ten gebruiken.’  

Of ze in de loop van de tijd 
dingen anders zijn gaan 
inzien of dingen anders 
aanpakken?  
Liefting: ‘Onlangs heb ik 
stukken uit nieuwsbrieven 
en meditaties doorgenomen 
van de afgelopen jaren. Qua 
missie en gedrevenheid zijn 
we niet veranderd. We zijn 
wel professioneler gewor-
den. Maar geestelijk zijn we 
niet veranderd. Ik denk dat 
dat het werk van de Heilige 
Geest is. Er zijn mensen die 

activiteiten. Jij ging veel de 
straat op. Wij gingen ook zo 
nu en dan mee.’  
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Toerusting 
Liefting: ‘Ik heb wel echt 
moeten leren dat we ook 
een missie hebben voor de 
kerk, voor onze broeders en 
zusters. Om hen ook tot 
evangelisten te maken. Ik 
kan wel zeggen dat er bijna 
wekelijks iemand zich aan-
meldt bij de kraam op straat 
om mee te doen met evan-
geliseren. Wij hebben toe-
rustingswerk opgezet bin-
nen de Hersteld Hervormde 
Kerk. Mensen kunnen een 
cursus evangelisatie volgen 
en ook bij ons stagelopen. Ik 
heb hier nooit om gevraagd. 
Henk vind ik een betere 
leraar. Maar het kwam wel 

het roer soms helemaal 
omgooien: eerst hebben ze 
een roeping voor dit en dan 
ineens voor dat. Ik denk dat 
God vaak niet zo werkt. Wat 
ik ook bijzonder vind, is dat 
God mensen bij elkaar 
brengt die hetzelfde verlan-
gen hebben. Er zijn in de 
loop van de tijd wel mensen 
van ons weggegaan omdat 
ze een andere visie hadden. 
Maar er zijn ook altijd weer 
nieuwe mensen bij gekomen 
en mensen die van het be-
gin af aan bij ons zijn geble-
ven.’  
Van den Brink: ‘In principe 
ben jij bij elke actie betrok-
ken. Meestal ben jij degene 
die een actie bedenkt. Het 
initiatief komt vaak van jou 
vandaan.’  
Liefting: ‘Dat is nu gelukkig 
anders. We hebben veel 
evangelisten die ook de 
leiding op zich nemen. Het 

mooie is ook dat we nu gro-
te acties kunnen organise-
ren. In 2006 konden we niet 
zomaar iets doen. Er waren 
toen vaak niet voldoende 
steun en middelen, nu wel.’  

op mijn bordje.   
Naast evangelisatie zijn we 
ons dus veel meer gaan 
toeleggen op vorming en 
toerusting. We komen nu 
bijna in elk kerkverband en 
ook in vrije gemeenten.’  
Of Van den Brink ook het-
zelfde verlangen ervaart om 
mensen toe te rusten om 
evangelist te worden?  
Van den Brink: ‘Niet op de-
zelfde manier als Jan-Dirk. 
Ik ben meer iemand die 
houdt van delen. Nu ik les-
geef op een middelbare 
school, vind ik het ook heer-
lijk om ’s morgens bij de 
dagopening dingen te delen 
met de jongeren.’  
Liefting: ‘Dat herken ik ook. 
Het is mooi, die betrokken-
heid bij jongeren, als je 
ouder wordt. Dat je hun iets 
mee kunt geven.’  
 
Karolien Slangen-Lievense  
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Vertrouwend 
wachten 
Vijftien jaar Sjofar, vijftien 
jaar zaaien met tranen en 
gejuich, met de belofte van 
Zijn schoven in Psalm 
126:3.  
Op 21 augustus gingen wij 
op weg naar Ede, het was 
mooi droog weer, God liet 
Zijn zon schijnen.  
We werden ontvangen op de 
mooie woonlocatie van de 
familie Liefting. Mooi om te 
zien hoe ook nu weer heel 
de familie betrokken was bij 
ontvangst en organisatie!   
We kregen koffie, thee, et 
cetera. en al snel waren er 
enthousiaste ontmoetingen. 
Goed om te zien hoe groot 
de saamhorigheid is!  
 
Henk van den Brink heette 
ons welkom, dankte God 
voor deze vijftien jaar en 
vertelde een en ander over 

deze dag.  
Samen zingen tot Gods eer, 
in de openlucht. De ge-
dachte kwam bij mij op: 
waarom zingen we tijdens 
de evangelisatie acties niet 
een gezamenlijk lied?!  
  
Jan-Dirk gaf ons een blik 
terug in de tijd: het was 
God Die als Vader zorgde, 
op Zijn tijd. Zomaar wat 
punten die hij benoemde:  
- 50 ingangen om te evan-
geliseren  
- 1 miljoen folders uitge-
reikt  
- meer dan 100.000 ge-
sprekken gevoerd  
- volharding  
- ga niet voor het korte 
succes, God wil je gebrui-
ken  
- lijfspreuk: Handelingen 
17:17 (Paulus in Athene)  
- bemoediging als mensen 
komen vertellen, soms na 
jaren, dat God in hun leven 

is gekomen 
- onze plicht om te getui-
gen: 1 Timotheüs 2:4. 
‘Welke wil, dat alle mensen 
zalig worden, en tot kennis 
van de waarheid komen’. 
  
Broeder ds. M. Klaassen 
mocht op de sjofar blazen, 
haalde lessen uit het boek 
Handelingen. Evangeliever-
kondiging is Gods werk… 
Daarom heeft het zin om 
het Evangelie te verkondi-
gen en mogen we dat op 
ontspannen wijze doen.  
Het informele onderlinge 
contact, de tijd is altijd te 
kort, de wandeling naar de 
heide, heeft veel onderlinge 
banden versterkt en gaf 
ontspanning.  
De Bijbelbussen stonden er 
om te bekijken en er waren 
diverse stands met boeken.  
Bij terugkomst stonden er 
broodjes, soep en andere 
lekkernijen klaar. Er was 



Ervaringen van 
de straat 
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voor iedereen voldoende, 
complimenten!  
 
Hendri Snetselaar overhan-
digde Jan-Dirk namens het 
bestuur een zonnewijzer en 
gaf als bemoediging Mat-
theüs 28:20 mee, waar Jezus 
zegt: ‘En ziet, Ik ben met 
ulieden al de dagen, tot de 
voleinding der wereld.’  
Peter Boot, onze gewaar-
deerde penningmeester, 
vertelde kort een en ander 
over de financiën.  
Hendri sloot deze mooie en 
waardevolle dag met ons af.  
Ik denk dat ik namens ieder-
een wel kan zeggen, dat het 
een mooie en gezegende 
dag was. We zien uit naar de 
volgende ontmoetingsdag!  
De lezingen van deze dag 
zijn terug te kijken en luis-
teren via https://linktr.ee/
sjofar. 
 Aagje Methorst en  Conno 
Moree  

Mijn naam is Reinier van 
Leeuwen, getrouwd met 
Anneke, 5 kinderen en 4 
kleinkinderen. In het dage-
lijks leven werkzaam in de 
elektrotechniek.  
Ik ben nu een aantal jaar 
betrokken bij Sjofar. Eerst in 
Hilversum. Daarna structu-
reel, eens in de maand, in 
Nijmegen en nu alweer een 
paar jaar in Amersfoort. Ik 
doe dat met heel veel ple-
zier, maar het is nooit ge-
woon geworden. Soms kan 
ik er zelfs tegenop zien. 
Toen iemand eens dankte 
dat we dit werk mochten 
doen, was dat een eyeope-
ner. Het is een voorrecht om 
dat, wat we van God ontvin-
gen, te delen met anderen.  
Voor mij is evangeliseren 
vooral samen op weg gaan. 

Soms letterlijk een poosje 
oplopen met iemand. En ook 
luisteren naar de ander. En 
dan blijkt gaandeweg dat 
het Evangelie bedoeld is 
voor alle mensen. Je voelt je 
een gezegend mens als je 
merkt dat de Heilige Geest 
er in mee komt. Verrassend 
hoe een gesprek dan loopt. 
Soms is het overduidelijk 
dat God al met iemand be-
zig is. In Arnhem sprak ik 
een dame die zei: ‘Heel 
apart, maar ik ontmoet de 
laatste tijd steeds christe-
nen. Een collega die iets 
deelde over God, een fysio-
therapeut.’ Na een fijn ge-
sprek nam ze een Bijbel 
mee.  
Natuurlijk zijn er nare erva-
ringen en afwijzingen te 
over. ‘Nee, geen interesse’, 
klinkt het veelvuldig. Maar 
ook mooie ervaringen te 
over. Mooi is het met men-
sen samen te evangeliseren; 
wat leer je veel van elkaar! 
Mooi om te zien dat er ook 
altijd mensen zijn die spon-

(Vervolg op pagina 12) 

Reinier van Leeuwen 

https://linktr.ee/sjofar
https://linktr.ee/sjofar
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taan naar de kraam komen 
met vragen. Kortgeleden 
nog, we hadden de kraam 
nog niet klaar; twee studen-
ten die om een Bijbel vroe-
gen. En opvallend dat heel 
veel mensen, jong en oud, 
met vragen komen en hun 
leven met je delen. Gewel-
dig om dan iets te mogen 
doorgeven van de God Die 
ons zoekt en kent! 
 
Reinier van Leeuwen 

(Vervolg van pagina 11) 
 

Mijn naam is Aart Bax, 32 
jaar, getrouwd, 4 kinderen. 
Ik woon in Assendelft.  
Begin 2021 heb ik mij aan-
gemeld als vrijwilliger bij 
Sjofar.  
De eerste actie was op de 

Dam in Amsterdam. Omdat 
ik nog geen ervaring had om 
op straat mensen aan te 
spreken, wist ik niet goed 
wat ik kon verwachten.  
Dit was een bijzondere dag 
met veel mooie gesprekken. 
Ook om te zien dat er nog 
zoveel mensen zijn die de 
boodschap van het Evange-
lie niet begrijpen of er niets 
van willen weten.  
Ook op de pier in Wijk aan 
Zee hebben we een aantal 
keer de boodschap mogen 
brengen.  
Daar werden we bemoedigd 
door medebroeders en -
zusters. Dit geeft moed om 
door te gaan, als er soms 
toch wel veel weerstand kan 
zijn.  
Een bijzondere ontmoeting 
was er in Maastricht. Een 
oudere dame kwam in de 
ochtend langs, we hadden 
een gesprek en ze nam een 
Bijbel mee. In de middag 
kwam ze terug naar de bus 
met de vraag hoe ze dan 
zelf de rust en vrede van 
God in haar hart kon erva-
ren.  
We hebben haar kort kun-
nen uitleggen dat er voor 
elke zondaar die tot Christus 
vlucht vergeving is als we in 
Zijn Naam geloven en onze 
zonden belijden (1 Joh. 1:9).  
We mogen erop vertrouwen 
dat God het werk zal zege-
nen.  
Wij mogen de boodschap 
brengen en God zal de rest 
doen!  
Graag wil ik andere christe-
nen aanmoedigen als vrij-
williger aan de slag te gaan.  
Veel zaken kunnen ons te-
genhouden, zoals:  

Ik weet niet wat ik moet 
zeggen.  
Daar heb ik echt geen tijd 
voor!  
Heb ik wel genoeg Bijbel-
kennis?  
Durf ik het wel?  
Maar ik heb mogen ervaren 
dat God erbij is, juist op 
momenten dat ik het nodig 
had!  
En voorts is de tijd kort……  

 

Aart Bax 

Ervaringen van 
de straat –2 

Ervaringen van 
de straat –3 

Mijn naam is Conno Moree. 
Mijn gedachten gaan terug 
naar 27 februari 2020 in 
Den Bosch. Met zes vrijwil-
ligers zaten we, mede door 
de regen, lang in de Bijbel-
bus.  
Buiten ontrolde zich, zonder 
te weten, een coronatsuna-
mi. We zitten in het oog van 
de orkaan, bewaakt en be-
waard door Zijn engelen!  
Deze bijzondere Godsbe-
scherming heeft mij vrij-
moedigheid gegeven om 
door te gaan met straat-
evangelisatie.  
Zomaar wat bijzondere ont-
moetingen met een vraag 
aan de lezer:  
Een mevrouw komt vragen 
om een Bijbel; een vriendin 
vertelde haar over Jezus. Na 
een gesprek en het geven 
van de Bijbel vraagt ze wat 
deze kost…..!  
Vraag: Hoeveel Bijbels heb 
jij gratis gekregen en wat 
doe jij ermee?  
Die dakloze man, tandeloos, 



Pagina 13 Nieuwsbrief Sjofar 2022 

lustte de meegebrachte 
broodjes met kaas maar al 
te graag. Ik mocht hem ver-
tellen dat Jezus ook hem 
zoekt.  
Vraag: Heb jij ook een bood-
schap voor daklozen of ben 
je zelf nog ‘dakloos’?  
Een echtpaar op een bankje: 
‘Nee meneer, alstublieft 
niet, geen interesse’.  
Vraag: Wijs jij Jezus ook nog 
af?  
Dat jonge stel, de man 
werkte op een bedrijf dat 
was overgenomen door een 
christelijke ondernemer. Er 
veranderde duidelijk een en 
ander op de werkvloer, in 
taal en omgang. Hij hoorde 
over God. Na een mooi ge-
sprek ging hij naar huis met 
onder andere een Bijbel.  
Vraag: Praat jij ook vrijmoe-
dig op de werkvloer?  
Die schilder die na zijn werk 
langskwam en getuigde hoe 
hij Jezus had leren kennen 
als zijn Zaligmaker.  
Vraag: Mag jij ook getuige 
zijn?  
Dat echtpaar dat de folder 
aannam, erop keek: ‘Jezus 

zoekt ook jou’, de folder 
weggooide in de vuilnisbak. 
Ze beschouwden de bood-
schap van Jezus als vuilnis!  
Vraag: Is Jezus jouw rijkdom 
en de wereld jouw vuilnis, 
Filippenzen 3:8?  
De vele gesprekken met 
moslims, onze broeders als 
we teruggaan naar Abra-
ham. Telkens weer de onze-
kerheid of ze wel in de he-
mel komen.  
Vraag: Is jouw huis in de 
hemel al klaar?  
De gesprekken met mede-
christenen, op bijvoorbeeld 
de Duikenburgse dagen, 
intens, verdrietig, Zijn liefde 
aanprijzen.  
Vraag: Mag jij weten dat 
Christus voor jou gestorven 
is?  
De onderlinge band en ge-
sprekken met ‘mede-
evangelisten’. Hier ervaar je 
de gemeenschap der heili-
gen, één te zijn in de liefde 
van Christus.  
Zelf gered te zijn betekent, 
voor iedereen, anderen op-
roepen tot Jezus als Redder 
te gaan!  

De zaak van Koning Jezus 
heeft haast!  
 
Conno Moree 

Ontmoetingen 
op straat –1 

Stichting Evangelisatie Sjo-
far werkt al vijftien jaar met 
vrijwilligers vanuit heel 
Nederland. Dr. M. Klaassen 
en Aagje Methorst raakten al 
in de beginjaren van Sjofar 
betrokken bij de evangelisa-
tie acties. Sommige ge-
sprekken met mensen op 
straat zullen hen altijd bij-
blijven.  
Een aantal jaar geleden 
raakte Aagje Methorst op de 
Markt in Tongeren (België) 
aan de praat met een voor-
malig rooms-katholiek 
priester, toen ze meedeed 
aan de zomerevangelisatie-
week van de gemeente De 
Stem van de Goede Herder.  
 
Wetenschap  
‘Jarenlang had deze man 
veel werk verricht in de 
Rooms-Katholieke Kerk’, 
zegt ze. ‘Nee, een Bijbel had 
hij niet nodig. Bijbels had hij 
in alle ‘toonaarden’. Hij was 
wetenschapper geworden, 
want met de Bijbel kwam hij 
niet verder. Wat er tijdens 
het gesprek allemaal pas-
seerde, weet ik niet meer, 
maar toen hij wegging, liet 
hij mij met een hart vol 
verdriet achter. We hebben 
die week dagelijks voor hem 
gebeden, ook in de groep 
vrijwilligers.’  
 

(Vervolg op pagina 14) 
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Tweede ontmoeting  
Toen Methorst het jaar daar-
op weer meedeed met de 
evangelisatieweek in Ton-
geren, bleek de voormalig 
priester naar haar op zoek te 
zijn. Hij sprak een andere 
vrijwilliger van de evangeli-
satieweek aan op de Markt. 
‘Hij wilde tegen mij zeggen 
dat hij er achter was geko-
men dat de wetenschap het 
ook niet wist en dat hij de 
Bijbel weer was gaan lezen.’  
Dat is een onvergetelijk 
moment uit de – naar schat-
ting - dertien jaar waarin 
Methorst inmiddels mee-
doet aan de evangelisatie 
acties van Sjofar. ‘Dan zingt 
het in je hart: ‘Hoe groot zijt 
Gij!’ Je hoopt en bidt dat hij 
de Heere Jezus vindt als 
Zaligmaker.’  

(Vervolg van pagina 13) 
 

Aagje Methorst 

Jongere  
Ook dr. M. Klaassen, die 
tijdens zijn predikantschap 
in Hedel (2006-2011) be-
trokken raakte bij Sjofar, 
herinnert zich dit soort mo-
menten.  
‘Het mooiste is als mensen 
echt de tijd nemen en je 
kunt doorspreken over de 
diepere vragen van het le-
ven en dat kunt verbinden 
met het Woord’, zegt hij. ‘Zo 
heb ik in Den Bosch eens 
een uur gesproken met een 
jongere die ik vervolgens 
nog eens opgezocht heb om 
hem een boek te overhandi-
gen, waarin hij meer infor-
matie kon vinden over het 
christelijke geloof.’  
 
Tweerichtingsverkeer  
Het is echter niet altijd een-
richtingsverkeer, geeft zo-
wel Aagje Methorst als dr. 
M. Klaassen aan. ‘Ik ben 
eens erg bemoedigd door 
een opmerking van een 
passant toen we in Wage-
ningen in de kersttijd fol-
derden’, zegt Klaassen. ‘Hij 
zei: ‘Goed dat jullie dit doen. 
Maar weet je dat er iets is 
dat nog belangrijker is? 
Kerst is belangrijk. Maar dat 
Hij is opgestaan en leeft is 
nog belangrijker.’ En zo is 
het natuurlijk ook. Dat heeft 
me toen erg bemoedigd en 
vertroost, want het is soms 
natuurlijk ook gewoon paar-
denwerk en dan kan het je 
raken als je eens iets goeds 
terugkrijgt.’  
 
Tegenstand  
Niet elk gesprek verloopt 
even prettig. Aagje Methorst 
weet nog hoe een man in 

Den Bosch reageerde toen 
ze hem een folder wilde 
aanreiken. ‘Geloof je nog in 
God? Dan is je IQ lager dan 
0,1’, zei hij. Ze was diep 
beledigd, al besefte ze later 
dat deze jongen uiteindelijk 
niet háár had beledigd, maar 
God, en Hem had ontkend. 
Toen ze dat inzag, kon ze 
ook voor hem bidden.  
 
Leerzaam  
‘Niet alleen is evangelisatie 
een Bijbelse opdracht, het is 
ook goed om te doen voor 
jezelf. Je leert zo hoe men-
sen denken, wat voor voor-
oordelen en vragen ze heb-
ben’, zegt Klaassen. ‘Ik vond 
dat voor mezelf als predi-
kant – die veelal omgaat 
met kerkelijk betrokken 
mensen – heel leerzaam. 
Daarnaast word je in het 
delen van het Evangelie zelf 
gezegend. ‘De zegenende 
ziel zal vetgemaakt 
worden’ (Spr. 11: 25). Vaak 
ben ik met een dankbaar 
gevoel huiswaarts gekeerd, 
omdat ikzelf weer heel erg 
betrokken werd op de kern 
van het Evangelie. 
 
Karolien Slangen-Lievense  



Watervloed in 
Maastricht 
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Donderdag 15 juli stond er 
een evangelisatie actie ge-
pland in Maastricht, samen 
met de stichting In de Rech-
te Straat en lokale christe-
nen. De dagen ervoor was er 
extreem veel regen gevallen 
en er waren overstromingen 
in de regio. Verontrustende 
berichten op radio en televi-
sie bereikten ons.  
Ja, wat moet je in zo’n geval 
doen als je gepland hebt om 
naar Maastricht te gaan, de 
plek waar juist overstromin-
gen werden verwacht. Van 
verschillende kanten kregen 
we de avond ervoor mailtjes 
en berichten van lokale 
medewerkers om te overwe-
gen niet te gaan. Ja, zij kun-
nen het weten, ze zitten er 
middenin. Uiteindelijk 
mochten we in geloof en 
vertrouwen uitgaan. God is 
ook de Heere 
van het weer. Er 
gebeurt niets 
buiten Zijn wil. 
Wat echter niet 
wil zeggen dat 
we niet bezorgd 
waren.   
Gelukkig kwa-
men elf lokale 
christenen, on-
der wie twee 
kinderen, ons 
helpen. Halver-
wege de dag 
kwamen er toch 
wel alarmeren-
de berichten dat 
ook deze stad 
niet droog zou 
blijven. De snel-

weg A2 was ondertussen 
afgesloten en het was de 
vraag of we de stad nog uit 
konden. In onze gedachten 
waren we al op zoek naar 
een plek om te overnachten. 
De standplaats van de Bij-
belbus was een paar hon-
derd meter van de haven af 
en je zag het kolkende wa-
ter langzaam maar zeker 
stijgen. Allerlei meubels en 
afval dreven met de sterke 
stroom mee. Best bedrei-
gend.   
Ondertussen kwamen be-
richten binnen dat verschil-
lende wijken van Maastricht 
werden ontruimd. Verschil-
lende vrijwilligers ver-
trokken eerder naar huis. 
Dan wij ook maar op tijd 
naar huis, besloten we. Dit 
verhinderde de Heere ech-
ter. Het lukte gewoon niet 
om eerder weg te gaan. Nee, 
niet vanwege het water, 
maar omdat (jonge) mensen 
ons bestormden met een 

vloed aan vragen over het 
geloof en om Bijbels én 
vanwege mensen met pas-
torale noden die langskwa-
men. Bijna een uur later dan 
normaal stapten we in de 
Bijbelbus om naar huis te 
rijden. Dat wordt een lange 
rit, dachten we. We verwon-
derden ons er echter over 
dat de A2 weer open was en 
we eigenlijk zonder veel 
oponthoud, alleen een klei-
ne file, konden terugreizen. 
Onderweg hebben we in de 
file genoten van de Lim-
burgse vlaai die we van 
Josephine hadden gekregen. 
Alle broeders en zusters uit 
Maastricht en stichting In de 
Rechte Straat: bedankt, dat 
we deze dag mochten mee-
maken! Alle dank, lof en eer 
aan de Heere, Die ons ver-
trouwen ook op deze heftige 
dag niet heeft beschaamd.  
 
Jan-Dirk Liefting en       
Hendri Snetselaar  
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Sjofar 2006—2021 
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Corona bracht een hoop 
teweeg! Zo ook bij het evan-
geliseren bij de muziekfees-
ten. Spanning voor elk eve-
nement of het doorgaat. 
Steeds opnieuw een opzetje 
maken qua organisatie. Een 
behoorlijk aantal evene-
menten werd afgelast. Maar, 
niet verwacht, het songfesti-
val ging dit jaar door.  
Waar je je normaal gespro-
ken niet druk om maakt, is 
nu de grote vraag: hoe kun-
nen we het beste evangeli-
seren met inachtneming van 
alle maatregelen? Normaal 
gesproken sta je dichtbij de 
persoon of geef je als eerste 
een folder om een gesprek 
te beginnen. Het vroeg dus 
allereerst onze creativiteit.  
Evangeliseren kreeg bij dit 
evenement algauw goede 
hoop. We hoefden niet te 
bedelen om mensen, want 
al gauw stond er een mooie 
club van Sjofar op de par-
keerplaats. De eerste span-
ning kwam snel, doordat we 
met drie evangelisatiebus-
sen naar Rotterdam kwa-
men. Twee daarvan wilden 
we op de parkeerplaats van 
Ahoy parkeren. Net door de 
slagboom werden we om-
ringd door politieagenten 
op de fiets. We hadden een 
parkeerkaart, maar toch was 
hun eerste vraag wat onze 
bedoeling was. Wij rustig 
uitgelegd dat het alleen om 
parkeren gaat en wij hier-

Muziekfeesten 
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Songfestival in 
Rotterdam 

voor parkeerkaarten hebben. 
Hun eerdere ervaring die 
dag was niet positief met 
een andere evangelisatieor-
ganisatie, dus hun reactie 
was ook niet geheel onte-
recht. Ook voor hen was de 
spanning hoog die dag.   
We besluiten één bus daar 
te laten staan en twee bus-
sen op een parkeerplaats te 
parkeren naast het Zuider-
park. We beginnen allereerst 
met gebed en nemen daarna 
door wat de bedoeling is. 
Daarna gaat iedereen op 
pad. Twee van de organisa-
toren moeten echter weer in 
gesprek met de politie. Ze 
zijn nog steeds niet akkoord 
met de standplaats van de 
bus. Het gesprek met de 
politie voeren we recht voor 
de ingang van Ahoy en daar-
door staat, heel bijzonder, 
één van onze bussen dus 
ook recht voor de ingang. 
We proberen in het gesprek 
met de politie nog wat uit te 
leggen. Uiteindelijk geven 
we aan dat we gehoorzaam 
willen zijn en een andere 
plek op zullen zoeken. On-

danks de pittige gesprekken 
met de politie hebben toch 
ook veel mensen de teksten 
op onze bus kunnen lezen, 
zo pal voor de ingang. Ook 
dit was een manier om te 
evangeliseren. Het was een 
bijzondere ervaring. Twee 
mensen van de groep die de 
pittige gesprekken hadden 
(de vurige pijlen van de 
duivel probeerden weg te 
houden), terwijl de rest van 
de groep superveel en 
mooie gesprekken mocht 
hebben! God is groot en 
werkt op Zijn eigen manier! 
Dat zagen we ook nu weer 
heel sterk! Hieronder een 
indruk van de gesprekken 
die plaatsvonden.  
In groepjes van twee ver-
spreidden we ons om Ahoy. 
Een kleine stapel folders en 
wat Bijbels gingen mee. 
Onze kracht moet de mond 
zijn voor deze avond, die 
alleen God kan besturen. 
Mijn eerste gesprek was in 
het Zuiderpark met vier 
heren. Een van hen roept 
dat hij met alle winden 
meewaait. Het ene moment 
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gelooft hij de islam en het 
andere moment het chris-
tendom. Zijn opmerking was 
dat hij dus nooit ernaast kon 
zitten en echt wel in de 
hemel zou komen. Ik stelde 
deze man de vraag wat hij 
dan zoekt in het geloof. Hij 
antwoordt dat hij een mooi-
er leven zou willen dan wat 
hij nu heeft, en dat belooft 
de hemel. Op het grasveld 
in het Zuiderpark vormt zich 
een groep demonstranten. 
We lopen richting Ahoy en 
al lopend spreken we wat 
mensen aan door middel 
van vragen als bijvoorbeeld 
‘Wat brengt u hier?’. Dat is 
van een fietser tot iemand 
die met zijn handen in z’n 
zakken staat toe te kijken. 

Het wordt steeds drukker, 
want de start van het evene-
ment komt dichterbij. Mij 
valt op hoe breed het pu-
bliek is voor dit evenement: 
veel stellen, mensen die 

alleen komen, kinderen met 
ouders of vrienden.  
Bij het zebrapad voor Ahoy 
ontmoetten we een andere 
evangelisatieorganisatie. We 
spreken elkaar even bemoe-
digend aan en zo lopen we 
vol adrenaline naar het me-
trostation, waar het een 
drukte van belang is.  
Een man, die op zijn eten 
staat te wachten, vraag ik 
open of hij bekend is met de 
Heere Jezus? Hij krijgt een 
glimlach op zijn gezicht. 
‘Jazeker! En mevrouw, elke 
dag vertel ik mijn dochters 
ervan.’ De persoon, op wie ik 
met knikkende knieën af-
stap, geeft juist een rijk 
getuigenis! Zo zie ik dat God 
het tegenovergestelde geeft 

van mijn verwachting. Als ik 
verder de straten doorloop, 
ontmoet ik een jongen die 
bij zijn scooter staat te 
wachten. Hij vertelt dat hij 
uit Polen komt, totaal niet 

met geloof opgevoed. Eerst 
is hij terughoudend. Ik leer-
de op dat moment dat ik 
moest getuigen en niet iets 
moet verwachten van de 
persoon die voor mij staat. 
Doordat ik mocht getuigen 
van de Heere God, Wie Hij 
persoonlijk voor mij is ge-
worden, kwam er verande-
ring in de houding van de 
jongen. Ik vroeg hem of ik 
een Bijbel aan hem mocht 
meegeven. Eerst schudde hij 
nee, totdat ik vertelde dat 
het de Weg is tot de Heere 
God. Toen nam hij hem 
graag mee. Je laat deze jon-
gen achter met een gebed 
tot God: ‘Heere God, zou U 
in deze jongen willen wer-
ken?’  

Onder het metrostation 
ontmoet ik aantal mensen 
dat staat te wachten op de 
bus. Zo sta ik stil voor een 
vrouw die oordoppen in 

(Vervolg op pagina 22) 
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heeft en mij totaal niet ziet 
aankomen. Ook een vrouw 
die knap hard achter de 
rollator aanrent om een bus 
te halen. Allemaal mensen 
die ik maar met twee zinnen 
kan aanspreken of een fol-
der mag meegeven.   
Zo kreeg ik ook een gesprek 
met een verslaafde. Op dat 
moment vrijwel helder, 
maar hij smeekt om geld 
voor nieuwe wietsigaretten. 
Een persoon met grote 
stank, smerige kleding en 
angstig kijkend. Dan schiet 
er door je hoofd dat juist 
Jezus geen perfecte mensen 
aanzag, maar mensen die 
vuil waren of vol zweren. 
Dat alleen is toch al zo be-
moedigend! Meneer krijgt 
geen geld, maar op dat mo-
ment mag ik een luisterend 
oor zijn. Hij deelt iets over 
zijn achtergrond: afgekeurd 
vanwege een rug, is thuis 
komen te zitten, door verve-
ling op straat gaan hangen 
en wat begon met roken is 
uitgelopen op wiet roken en 
overmatig drugsgebruik. 

(Vervolg van pagina 21) 

Bijbel of folder wilde hij niet 
meenemen, want hij was zo 
teleurgesteld in God. Wat ik 
hier alleen kan doen, is bid-
den.  
Op deze avond ontmoet ik 
ook een jongere jongen, die 
op zijn step voorbij komt. 
Hij wordt in de gaten ge-
houden door een jongen die 
op een afstand ons staat te 
bekijken. Hij heeft een ang-
stige blik in zijn ogen. Deze 
jongen moet ik dus extra 
voorzichtig benaderen. Ik 
vraag hem naar de reden 
van zijn komst naar dit eve-
nement. Hij geeft aan dat 
het een stukje sfeer proeven 
is. In het korte gesprek zie ik 
toch een kans het gesprek 
open te gooien richting de 
God van de Bijbel. Hij ver-
telt dat zijn moeder gelooft, 
maar zelf wil hij nog ner-
gens in geloven. Dit omdat 
zijn broer in verkeerde han-
den is gekomen door crimi-
naliteit; het heeft hem zelfs 
het leven gekost. Deze jon-
gen zat zelf op het randje 
van deze wereld, zo vertelde 

hij. Puur door verkeerde 
vrienden. Dat spatte er ook 
vanaf, doordat ik zag hoe 
die andere jongen ons in de 
gaten bleef houden. De 
jongen krijgt het te be-
nauwd van die andere jon-
gen en kapt het gesprek 
resoluut af. Hij stept naar de 
jongen toe. Die vraagt als 
eerste waar ik het met hem 
over had. Hij vertelt snel dat 
het niks was en zo lopen ze 
samen weg. Ik hoop en bid 
dat hij toch van de kruimels 
heeft gegeten! Zo zie je 
echt dat geen gesprek te 
voorspellen is.  
We lopen gezamenlijk terug 
en delen onze verhalen. Ook 
bij de bussen klinkt er ont-
lading van de spannende 
avond. We sluiten de avond 
met een gedeelte uit de 
Bijbel en gebed. Iedereen 
keert, vol gedachten, huis-
waarts.  
  
Geef je leiding aan een 
jeugdvereniging? Of ben je 
een jongere en vind je dat 
jouw leeftijdsgenoten in de 
gemeente meer moeten 
weten over de mogelijkhe-
den om als jongere te getui-
gen? Neem contact met ons 
op! We komen graag bij 
jullie langs.  
 
Marja Liefting en Lise-Marie 
Qualm  
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Nieuwe 
vrijwilligers aan 
het woord 
Het afgelopen jaar is het 
werk van Sjofar flink uitge-
breid en nam het werk op 
kantoor toe. Daarnaast heb-
ben we, door persoonlijke 
omstandigheden, (tijdelijk) 
afscheid moeten nemen van 
onze trouwe vrijwilliger 
Rosanne den Breejen. 
God zorgde in Zijn voorzie-
nigheid voor nieuwe, gedre-
ven vrijwilligers, waar we 
heel dankbaar voor zijn. 
Naast nieuwe kantoorvrij-
willigers mochten we ook 
veel nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen die zich opga-
ven om mee de straat op te 
gaan. De nieuwe kantoor-
medewerkers en een aantal 
nieuwe straatevangelisten 
stellen zich graag aan u 
voor.  

Mijn naam is Ageeth van den 
Bosch, 52 jaar en woonach-
tig in Veenendaal. In het 
dagelijks leven ben ik ver-
antwoordelijk voor het fi-
nanciële beleid bij een be-
drijf dat gespecialiseerd is in 
het leveren van materialen 
voor asbestverwijdering en 
bodemsanering.  

Sinds kort ben ik actief be-
trokken bij het werk van de 
Stichting Sjofar. Ik mag Gon-
ny Bakker assisteren bij het 
aanvragen van vergunnin-
gen ten behoeve van de 
evangelisatie acties. Dat 
betekent formulieren invul-
len op websites van ge-
meenten om toestemming 
te krijgen om te evangelise-
ren en het aanvragen van 
parkeerontheffingen voor de 
Bijbelbussen. Het proces 
moet bewaakt worden, zo-
dat de evangelisten tijdens 
acties over de juiste papie-
ren beschikken. 
Het is een zegen dienstbaar 
te mogen zijn in het Konink-
rijk van God, om een bijdra-
ge te mogen leveren aan de 
verspreiding van het Evan-
gelie van onze Heere Jezus 
Christus. 

Ik ben Richard Cluistra en 
doe sinds kort een gedeelte 
van de planning bij Sjofar. 
Ook ga ik wekelijks mee om 
op locatie te evangeliseren. 
Ik ben getrouwd met Marian 
en wij hebben samen twee 
zonen. 
Als gezin zijn wij lid van de 
Hervormde Gemeente in 
Renswoude. Wij wonen in 
Lunteren. 

Mijn naam is Joanneke Boot, 
ik ben 26 jaar. Ik woon in 
Veenendaal. In het dagelijks 
leven werk ik als KYC-
analist bij ABN AMRO. Dit 
houdt in dat ik klanten be-
oordeel op onder andere 
witwasrisico’s.  
Bij Sjofar verzorg ik sinds 
afgelopen juni een gedeelte 
van de planning voor de 
evangelisatie acties. Hier-
voor stuur ik ongeveer een 
week van tevoren een uit-
nodigingsmail naar de vrij-
willigers en vervolgens ver-
stuur ik een paar dagen van 
tevoren een bevestigings-
mail met informatie over de 
actie naar de vrijwilligers 
die zich hebben opgegeven. 
Ik vind het mooi dat ik op 
deze wijze bij kan dragen 
aan het evangelisatiewerk 
van Sjofar. 

Aanvaard toch, 
HEERE, de  

vrijwillige gaven 
van mijn mond, 
en leer mij Uw 

bepalingen. 
 

Psalm 119 : 108  
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Mijn 
naam is 
Arieke 
Laseur, ik 
woon in 
Veenen-
daal en 
ga voor 
Sjofar aan 

de slag met het aanvragen 
van vergunningen. Mijn man 
is al enige tijd actief bij de 
evangelisatie acties van 
Sjofar en het lijkt mij heel 
mooi om op deze praktische 
manier het evangelisatie-
werk te ondersteunen.  

Nieuwe 
vrijwilligers aan 
het woord –2 

Mijn naam is Rene van den 
Berg, ben getrouwd met 
Marga en woon in Veenen-
daal. Kerk in de Hervormde 
Gereformeerde Bondsge-
meente Vredeskerk in Vee-
nendaal. We hebben 3 kin-
deren en 12 kleinkinderen. 
Sinds december 2020 ben ik 
met pensioen. Daarvoor was 
ik werkzaam als verkooplei-
der en bedrijfsleider bij een 
grote glasindustrie in Har-
dinxveld-Giessendam. Naast 

nog wat werkzaamheden 
voor dit bedrijf doe ik sinds 
kort vrijwilligerswerk bij de 
RMU in Veenendaal. Mijn 
weken zijn nog prima ge-
vuld, want ik hoop vanaf 
januari 1x per maand met 
Sjofar mee te gaan naar de 
evangelisatie acties in Vee-
nendaal (mag ik dan mijzelf 
inplannen als nieuwe plan-
ner :)). Mijn motivatie is dat 
ik tijd wil besteden in dienst 
van de Koning. Want als ik 
al die mensen zie voorbij-
gaan zonder enige kennis 
van de Zaligmaker, dan 
drukt me dat regelmatig 
terneer. Ik heb hieraan he-
laas in mijn werkzame leven 
weinig of niets gedaan en 
daarom hoop ik nu mee te 
kunnen helpen binnen deze 
mooie organisatie. 

Wij zijn Dick en Jeanette 
Reedijk en wonen in IJssel-
muiden. Via de cursus Evan-
gelisatie van de Hersteld 
Hervormde Kerk zijn wij 
betrokken geraakt bij het 
evangelisatiewerk. Dick 
evangeliseert op straat in 
verschillende steden, de 
laatste maanden vooral in 
het Noorden van het land. 
Jeanette doet kinderevange-
lisatie in Kampen. Als God 
iets op onze weg brengt is 
dat niet voor niets. Zo kwam 
de vraag of wij iemand ken-

den die kon helpen bij de 
planning en wij menen dat 
wij dat zelf moesten doen. 

Mijn 
naam is 
Zwier 
Noote-
boom, 
geboren 
en geto-
gen in 

Stroe. Ik ben 23 jaar oud en 
lid van de Hersteld Her-
vormde Gemeente in Barne-
veld. Via mijn werk als inter-
nationaal accountmanager 
bij een boomkwekerij zie ik 
meer en meer het belang 
van evangelisatie in. Ik kom 
vaak mensen tegen die niet 
weten wat het christendom 
inhoudt en voor wie ik de 
enige christen ben die zij 
kennen. Door mij in te zet-
ten als vergunningsaanvra-
ger wil ik het werk van Sjo-
far actief steunen, om zo 
zoveel mogelijk mensen te 
bereiken met het Evangelie.  

Vanaf maart 2021 ga ik, 
Henrieke de Jong–van 
Vuuren (23 jaar), regelmatig 
mee met evangeliseren. 
Sinds afgelopen najaar doe 
ik ook kantoorwerk voor 
Sjofar. Ik vind het mooi om 
op straat het Evangelie te 
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Samenwerking 
met kerken 
Veenendaal 

Lukas 10:2: ‘Hij zei dan tegen 
hen: De oogst is wel groot, 

maar er zijn weinig arbeiders. 
Bid daarom tot de Heere van de 
oogst dat Hij arbeiders in Zijn 

oogst uitzendt.’  

zaaien en daarnaast achter 
de schermen het werk van 
Sjofar te steunen. Het is fijn 
en bijzonder om zo mijn 
steentje bij te dragen en te 
werken in het Koninkrijk 
van God. Afgelopen juni ben 
ik getrouwd met Wilhelm. 
We wonen in Lunteren, 
maar verhuizen binnenkort 
naar Putten. Naast de taken 
die ik uitvoer voor Sjofar, 
werk ik sinds 2,5 jaar voor 4 
dagen in de week bij GGZ 
Centraal in Ermelo. Hier ben 
ik sociotherapeut op een 
psychotherapeutische 
groepsbehandelafdeling 
voor jongvolwassenen (18-
35 jaar). 

Evangelisatie actie op de Dam tijdens klimaatdemonstratie. 

Onderstaande anekdote 
bewijst hoe belangrijk het 
administratieve werk van 
onze mensen op kantoor is.  
Zaterdag 6 november stond 

er een actie gepland op de 

Dam. Omdat we de avond 

ervoor via de media verna-

men dat er een grote kli-

maatdemonstratie was ge-

pland, controleerden we 

extra of we al onze papie-

ren, onze vergunning en 

ontheffing, bij ons hadden. 

We konden weleens wat 

tegenwerking van de politie 

verwachten. En aldus ge-

beurde... Meerdere keren 

zijn we door de politie be-

naderd, is de bus verplaatst 

en uiteindelijk moesten we 

op last van de politie ver-

Mensen op 
kantoor zijn 
onmisbaar! 

trekken. Gelukkig hield ac-

tieleider Jan van de Beek 

‘zijn poot stijf’ en was hij, 

volkomen terecht, van me-

ning dat wij er mochten 

staan en net zoveel recht 

hadden als de duizenden 

andere demonstranten. 

Uiteindelijk, na overleg met 

het hoofdkantoor van de 

politie en de gemeente 

(bedankt Femke Halsema!), 

excuseerde de politie zich. 

Ze hadden een deel van 

onze melding over het 

hoofd gezien en dus moch-

ten we blijven staan met de 

Bijbelbus. 

Het team heeft vervolgens 

deze dag tussen tienduizen-

den mensen prachtige ge-

sprekken gevoerd en een 

mooi getuigenis mogen 

geven dat Jezus alleen ons 

echt gelukkig kan maken! 

Straatwerk 

Mijn naam is Gijs Hovestadt, 
ik ben 33 jaar. Samen met 
mijn vrouw en onze vier 
kinderen woon ik in Neder-
hemert (vlakbij ’s-
Hertogenbosch). Mijn be-
roep is binnenvaartschipper. 
Sinds eerste pinksterdag 
2021 heeft de Heere me een 
richting gegeven om te gaan 
evangeliseren. Dit heb ik 
inmiddels een aantal keer 
gedaan, in verschillende 
steden. Daar de boodschap 
van vrije genade door te 
geven, door het dierbare 
bloed van Jezus Christus, 
aan een grote en zeer diver-

(Vervolg op pagina 26) 
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se massa mensen. Van natu-
re zit daar geen mens op te 
wachten! En dat wordt soms 
subtiel, maar vaker duidelijk 
en hartgrondig gezegd.  
Daardoor besef ik steeds 
meer dat het werkelijk al-
leen Gods soevereine gena-
de is om te mogen geloven 
in de Onzichtbare en toch 
zo rotsvast, om op Zijn ge-
rechtigheid te mogen steu-
nen, omdat Hij zonde, we-
reld, de toorn Gods, dood en 
hel overwonnen heeft. En 
dat krachtig toepast door 
Zijn Heilige Geest aan het 
hart. Om zo gereinigd en 
geheiligd te mogen worden 
door Hem. 
 
Waarom evangeliseer je? 
Juist met deze wetenschap, 
dat wij uit en van genade 
moeten leven door het ge-
loof. Niet omdat ik hen be-
keren kan, maar omdat Hij 
in alles werkt! Het is het 
grootste goed om Hem te 
mogen dienen. Daarom mag 
ik zaaien en nodigen, waar-
schuwen in liefde, dwingen 
in te komen opdat Zijn huis 
vol worden zal, Zijn Naam 
ter eer. 
Wat mij opvalt, is dat veel 
mensen uit respect een fol-
der aannemen of even stil-
staan om naar je te luiste-
ren. Maar velen bedanken 
ook vriendelijk. Ja, waarvoor 
bedanken ze eigenlijk? Voor 
de gave Gods Zelf, om ver-
volgens liever vast te hou-
den aan het zicht- en tast-
bare! Wat het geluk van het 
leven lijkt. Een mooie vraag 
kreeg ik van een meisje: 
‘Wat betekent het christelij-

(Vervolg van pagina 25) ke geloof voor u persoon-
lijk?’ Ze wilde weten wat de 
meerwaarde was en zo kre-
gen we een mooi gesprek. 
 
Wat wil je de lezer meege-
ven? 
Dat onze drijfveer mag zijn 
zoals geschreven is in 2 
Korinthe 5:11-21 (Want de 
liefde van Christus dringt 
ons)! 

Mijn naam is Johan Innemee. 
Ik ben 48 jaar oud. Vader 
van twee dochters, die ik om 
verdrietige omstandigheden 
niet meer zie. Ben getrouwd, 
hoewel mijn vrouw daar 
anders over denkt. Ben alles 
kwijtgeraakt om de Naam 
van Jezus Christus, maar heb 
Christus mogen gewinnen in 
2016. Als evangelist ben ik 
verbonden aan de Bethaba-
ragemeente in Barneveld/

Alblasserdam. Sinds februari 
2021 ga ik regelmatig met 
Stichting Evangelisatie Sjo-
far op pad om te evangeli-
seren.  
Evangeliseren doe ik in Arn-
hem, Zwolle, Heerenveen, 
Groningen, Maastricht, Nij-
megen, Harderwijk, Amster-
dam (Dam en Zuid-As) en 
Den Bosch. Daarnaast on-
dersteun ik de Stichting 
Kracht Om Te Veranderen 
(KOTV) in de kop van  
Noord-Holland. Daar staan 
we in Alkmaar, Bergen, 
Broek op Langedijk en Cas-
tricum. 
Evangeliseren doe ik ener-
zijds, omdat ik daar door de 
Heere toe geroepen ben en 
in de gemeente ingezegend 
ben als evangelist. Ander-
zijds doe ik het, omdat ik 
gedreven ben met het bran-
dende verlangen om eeuwig 
levende zielen aan de hand 
tot Christus te mogen lei-
den. Uit liefde tot mijn me-
demens, niet willende dat er 
ook maar iemand verloren 
gaat. ‘Met innerlijke ontfer-
ming bewogen zijnde over 
de schare. Dwing ze (uit 
liefde) om in te gaan. Wij 
dan kennende de schrik des 
Heeren, bewegen de men-
sen tot het geloof.’ 
De meest recente straater-
varing, die mij is bijgeble-
ven, was in Lunteren. Daar 
ontmoette ik een jonge 
reformatorische vrouw, die 
erg worstelde met haar ziel 
voor de eeuwigheid. Ik sprak 
haar aan en had al snel door 
waar zij mee worstelde. 
Gods Geest vulde mij met 
woorden voor die jonge 
vrouw en gaf veel opening 
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in mijn hart voor haar. Vol 
van Zijn liefde en genade 
mocht ik tot haar ziel spre-
ken. Tranen liepen over haar 
wangen. Beiden ervoeren 
we dat God mij op haar pad 
had gebracht. Ze was op 
weg om een bloemetje te 
kopen, maar was zo vol van 
ons gesprek dat ze geen 
behoefte meer aan een 
bloemetje had en meteen 
naar huis ging. Ik moet nog 
veel aan deze jonge vrouw 
denken en mijn bede is dat 
zij de Heere Jezus Christus 
geopenbaard mag krijgen 
aan haar ziel. 
Tot slot zou ik dit de lezer 
mee willen geven: zware 
tijden breken aan voor de 
Kerk van Christus, Zijn bruid. 
‘Maak uw roeping en verkie-
zing vast, want dat doende 
zult gij nimmermeer struike-
len.’ Als u werkelijk in Chris-
tus bent, sta dan naar opwas 
in de kennis van Christus, 
opwas in de genade en sta 
dan daarnaar dat u een lich-
tend licht, een zoutend zout, 
een stad op een berg en een 
levende brief van Christus 
mag zijn in deze laatste 
bedeling, in deze spoedig 
ondergaande wereld. Chris-
tus’ voetstappen kunnen we 
horen, Hij is nabij. ‘Heft 
uwen hoofden naar om-
hoog.’ God komt om Zijn 
dorsvloer te doorzuiveren. 
Gods ware kinderen zullen 
openbaar komen en de 
schijnchristenen zullen af-
vallen. Alleen Gods ware 
kinderen zullen volharden in 
de vervolging die aanstaan-
de is, omdat zij het erfdeel 
van Christus zijn. Hij heeft 
hen duur gekocht met Zijn 

bloed en zij zijn Hem gege-
ven door de Vader. Hebt dan 
goede moed, u die waarlijk 
in Christus bent. Spoedig zal 
Hij wederkomen. Het eind 
aller dingen is nabij. U zal 
worden opgenomen in heer-
lijkheid en de kroon die u 
ontvangt, zult u afnemen 
van uw hoofd en voor de 
voeten van het Lam werpen. 
Eeuwig zal u bij Hem zijn en 
Zijn Naam volmaakt groot-
maken, verlost van uw zon-
dige vlees. En u die nog 
buiten Christus bent: zie 
toch af van uzelf en vlucht 
tot Christus. Hij zal u niet 
wegsturen. Kom met lege 
handen en Hij zal Zijn gena-
de daarin leggen. Hongeri-
gen heeft Hij met goederen 
vervuld, maar rijken heeft 
Hij ledig weggezonden. Het 
is zo mogelijk om zalig te 
worden. Hij heeft geen lust 
aan uw dood, maar daarin 
heeft Hij lust, dat u zich 
bekeert van uw weg en 
leeft. U bekeren is niets 
anders dan van uzelf afzien 
en alles alleen nog maar 
van God verwachten. Die 
God Die mildelijk geeft en 
niet verwijt. Milde handen, 
vriendelijk ogen, zijn bij U 
van eeuwigheid. Eist van Mij 
vrijmoedig. Doe uw mond 
wijd open en Ik zal hem 
vervullen. God eist recht-
vaardig alles van ons in Zijn 
Woord maar Hij verwacht 
het niet meer van ons door 
onze val in Adam. Daarom 
brengt Zijn arm heil aan en 
geeft Hij wat Hij eist. Gena-
de alleen, Christus alleen. 
Zijn Naam moet eeuwig eer 
ontvangen. Bekeert u, want 
waarom zoudt gij sterven? 

Ervaringen van 
de straat –4 

Mijn naam is Klaas Booij. Ik 
woon in Genemuiden en ik 
ben getrouwd met Nellie. 
Wij hebben 3 kinderen en 5 
kleinkinderen. 
Evangelisatiewerk heeft 
mijn hart. In Genemuiden 
evangeliseren wij al ruim 30 
jaar op 12 zaterdagen in de 
vakantieperiode met alle 
kerken van Genemuiden 
door middel van bootevan-
gelisatie. 
Door de cursussen van de 
Hersteld Hervormde Kerk en 
de evangelisatiedagen in 
Lunteren kwamen wij in 
contact met Sjofar. Geza-
menlijk begonnen we met 
evangeliseren in Zwolle. 
Later zijn daar Heerenveen 
en Groningen bijgekomen. 
Als ik aan het evangeliseren 
in Zwolle terugdenk, is mij 
een bijzondere ervaring 
bijgebleven. Wij mochten 
een Bijbel geven aan een 
jonge vrouw, die later terug-
kwam om nog een Bijbel te 
vragen voor haar moeder 
die in het ziekenhuis lag. En 

(Vervolg op pagina 28) 
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God wijst mij een 
weg 

Als ik zelf geen uit-
komst zie. 

Langs wegen die 
geen mens bedenkt, 

maakt Hij mij Zijn wil 
bekend. 

Hij geeft elke dag  
nieuwe liefde,     
nieuwe kracht. 

Als ik mijn hand in 
Zijn Hand leg, 

wijst Hij mij de weg... 
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na wat aarzelen vroeg zij 
nog een Bijbel om die aan 
een collega te geven. 
Mooie en minder mooie 
gesprekken passeren in het 
noorden de revue. We deel-
den bijvoorbeeld een folder 
uit aan een jongeman. Een 
maand later kwam hij terug 
bij de bus om een Bijbel te 
vragen. Dat bemoedigt en 
stemt tot dankbaarheid. 
Maar het komt ook voor dat 
jongeren een Bijbel meekrij-
gen en dat wij die later in 
een portiek beschadigd te-
rugvinden. 
Ons afwijzen is niet zo erg, 
maar de Heere afwijzen is 
voor eeuwig verloren. 
Daarom: zoek de Heere in je 
jonge leven en vraag of Hij 
jou en u vast wil houden. 
Hem zoek je nooit tever-
geefs, want in de Bijbel 
staat dat ‘wie Hem aanroept 
in de nood, vindt Zijn gunst 

oneindig groot’. 

(Vervolg van pagina 27) 

Ik ben Jan Laseur, 29 jaar en 
sinds 2019 betrokken bij het 
evangeliseren via Stichting 
Evangelisatie Sjofar. De 
Heere heeft in mijn leven 

verlangen en bewogenheid 
gewerkt om andere mensen 
te bereiken met het Evange-
lie. Cruciaal hierbij is de 
tekst uit Spreuken 24:11: 
‘Red degenen, die ter dood 
gegrepen zijn; want zij wan-
kelen ter doding, zo gij u 
onthoudt’. Deze opdracht 
drijft mij om in Heerenveen, 
Arnhem en Veenendaal aan 
zondaren het Evangelie te 
verkondigen. Tijdens het 
evangeliseren realiseer je je 
des te meer dat wij niemand 
kunnen overtuigen en dat 
de boodschap weerstand 
oproept. Wij mogen deson-
danks getuigen van de hoop 
die in ons in. Hierbij merk je 
dat het Evangelie niet aan-
sluit bij de menselijke rede: 
het is een boodschap van 
God aan de wereld. Die 
boodschap hoeven wij al-
leen maar door te geven, in 
alle eerlijkheid en bewogen-
heid. Dan zal de Geest op 
Zijn tijd en wijze daarmee 
doen wat Hem behaagt. 
Daarvan merken wij soms 
dingen op, eigenlijk maakt 
dat ook niet uit. De Heere 
geeft in ieder geval genoeg 
bemoediging om door te 
gaan. 
Bijzondere ontmoetingen 
zijn er heel veel geweest. 
Een ontmoeting afgelopen 
zomer in Veenendaal is mij 
bijgebleven. Een jongen 
moest een halfuur wachten 
totdat zijn mobiele telefoon 
was gemaakt. Ik raakte met 
hem in gesprek en hij bleek 
diep verstrikt te zitten in 
diverse zonden. Hij had in 
het verleden zelf op straat 
het Evangelie verkondigd, 
maar was nu helemaal afge-

gleden. Hij vertelde dat hij 
nog elke dag de afkeuring 
van God over zijn zonden 
voelde. Samen hebben we 
Psalm 32 en 51 gelezen. Hij 
ervoer dit als een bijzonder 
ingrijpen van God. 
Ik wil afsluiten met de 
woorden die ik ergens las: 
het christendom zal falen 
als christenen hun enthousi-
asme voor evangelisatie 
verliezen, de geestelijke 
boodschap niet bekrachti-
gen door maatschappelijk 
mededogen en hun theolo-
gische kern prijsgeven (één 
God, Vader, Zoon en Heilige 
Geest; één Zaligmaker, Jezus 
Christus; en één onherroe-
pelijke en geïnspireerde 
geloofsleer) en de Schrift 
niet in praktijk brengen. Ik 
hoop dat dit u en jou mag 
aanmoedigen om slechts 
het Woord van God omhoog 
te houden zodat de Heilige 
Geest erin kan blazen! 
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Contactpersonen E-mailadres 
Telefoon-
nummer 

Naam op 
planning 

Anja Bosch jjboschvoortman@gmail.com   Anja 

Cor van Brummelen c.van.brummelen@kliksafe.nl 06-17496324 Cor 

Dick van der Hoek dickvanderhoek@outlook.com 06-33732552 Dick 

Dick en Jeanette Reedijk planning@evangelisatiesjofar.nl 06-42888918 Jeanette 

Emiel evangelisatie@krachtomteveranderen.nl 06-52081801 Emiel 

Fred Kool evangelisatiesjofar@gmail.com 06-10427176 Fred 

Gert Gerritsen famgerritsen@solcon.nl 06-10950466 Gert 

Hermine den Breejen evangelisatiesjofar@gmail.com 06-48642127 Hermine 

Jan Laseur jjlaseur@outlook.com 06-54291815  Jan 

Jeanet van Woudenberg info@kruispunt-bijlmer.nl 0346-211091 Jeanet 

Joan Bakker joanbakker@solcon.nl 06-45910410 Joan 

Joanneke Boot planning@evangelisatiesjofar.nl 06-14127677 Joanneke 

Kees Imminkhuizen kimminck@gmail.com 06-45526790 Kees 

Lise-Marie Qualm evangelisatiesjofar@gmail.com 06-24754613 Lise-Marie 

Marja Liefting evangelisatiesjofar@gmail.com 06-49466055 Marja 

Piet Bloed p.bloed@kpnmail.nl 06-19718770 Piet 

Rene van den Berg planning@evangelisatiesjofar.nl 06-14508520 Rene 

Richard Cluistra planning@evangelisatiesjofar.nl 06-22522788 Richard 

Thea Kampert planning@evangelisatiesjofar.nl 06-48263234 Thea 

Muziekfeesten Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Contact 
persoon 

Dordrecht         21 18             
Lise-Marie en    

Hermine 

Gorinchem               19         Hermine 

Oldenbroek                 2       Fred 

Ouddorp             2           Lise-Marie 

Passion       14                 Marja 

Rhenen             9           Marja 

Rijssen Zie website voor actuele datum   

Voorthuizen   12         2           Fred en Marja 

Contactgegevens contactpersonen betreffende 
Evangelisatielocaties (zie pagina’s 30 en 31) 

mailto:jjboschvoortman@gmail.com
mailto:c.van.brummelen@kliksafe.nl
mailto:dickvanderhoek@outlook.com
mailto:planning@evangelisatiesjofar.nl
mailto:evangelisatie@krachtomteveranderen.nl
mailto:evangelisatiesjofar@gmail.com
mailto:famgerritsen@solcon.nl
mailto:evangelisatiesjofar@gmail.com
mailto:info@kruispunt-bijlmer.nl
mailto:joanbakker@solcon.nl
mailto:planning@evangelisatiesjofar.nl
mailto:kimminck@gmail.com
mailto:evangelisatiesjofar@gmail.com
mailto:evangelisatiesjofar@gmail.com
mailto:p.bloed@kpnmail.nl
mailto:planning@evangelisatiesjofar.nl
mailto:planning@evangelisatiesjofar.nl
mailto:planning@evangelisatiesjofar.nl
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Niet alle data zijn gepland. Ook kan het zijn 
dat acties niet doorgaan. Actueel zie: 
www.evangelisatiesjofar.nl/planning 

 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Contact-
persoon 

Alkmaar           11   13         Emiel 

Amersfoort Eemplein 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 Joanneke 

Amersfoort Varkensmarkt 5 2 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 Joanneke 

Amsterdam Annie Romeinplein 
(HHK) 

12 9 9 13 11 15 13 17 14 12 9 14 Rene 

Amsterdam Bijlmer (HHK)   5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3 Jeanet 

Amsterdam Bijlmer            
(HHK kinderwerk ) 

15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 Jeanet 

Amsterdam Dam    5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3 Rene 

Amsterdam ZuidAs 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15 Rene 

Apeldoorn 11 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13 Richard 

Arnhem 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 Joanneke 

Assen 12 9 8 13 11 8 13 10 14 12 9 14 Richard 

Barneveld Zie voor data onze website   

Bergen   12                     Emiel 

Breda (IRS) 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 Thea 

Broek op Langendijk       9           8     Emiel 

Bussum 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1 Rene 

Castricum             9           Emiel 

Den Bosch (IRS) 27 24 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22 Thea 

Den Haag Tweede Kamer 27 24 24 21   23     22 27 24 22 Thea 

Den Haag Plein 20 17 17 21  19  16  21  18  15  20  17  15  Thea 

Den Helder 8 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 Thea 

Deventer 26 23 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 Jeanette 

Doetichem   5 5 14 7 4 2 6 3 1 5 3 Jeanette 

Echteld             
26-
28 

          Cor 

Ede 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 Kees 

Eindhoven 7 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 Thea 

Emmen 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 Richard 
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 Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Contact-
persoon 

Enschede 8 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 Anja 

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

Haarlem 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 Joanneke 

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

Harderwijk Drielanden   5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3 Piet 

Heerenveen 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 Richard 

Heerhugowaard     12                 10 Emiel 

Heiloo 8               10       Emiel 

Hilversum 6 3 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1 Rene 

Hoofddorp 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 Joanneke 

Kampen 26 23 23   25 22   31         Jeanette 

Leiden 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 Rene 

Lunteren             10 Thea 
20 en 27 juli; 3. 10, 

17 en 27 aug  

Maastricht (IRS) 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 Thea 

Nijkerk   5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3 Gert 

Nijmegen 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 Joanneke 

Putten Ossenmarkt                   12     Joanneke 

Roermond 28 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 Jeanette 

Rotterdam 8 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 Thea 

Schagen         14           12   Emiel 

Utrecht 
4, 
18 

1, 
15 

1, 
15 

5, 
19 

3, 
17 

7, 
21 

5, 
19 

2, 
16 

6, 
20 

4, 
18 

1, 
15 

6, 
20 

Richard 

Veenendaal 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 Jan  

Venlo Zie voor data onze website Rene 

Wageningen  
(GG Wageningen) 

8 12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 Dick  

Wekerom Hent 22 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 Joan 

Zeewolde 15 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 Piet 

Zwolle 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 Jeanette 

Niet alle data zijn gepland. Ook kan het zijn 
dat acties niet doorgaan. Actueel zie: 
www.evangelisatiesjofar.nl/planning 
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Bezoek onze website: 

www.evangelisatiesjofar.nl 

Bestuur 
 

J.D. (Jan-Dirk) Liefting  
Ede 
Voorzitter 
 

P. (Peter) Boot  
Veenendaal 
Penningmeester 
 

H. (Hendri) Snetselaar 
Lunteren 
Secretaris 
 

C. (Cor) van Brummelen 
Veenendaal 
Lid, PR 
 

H. (Henk) van den Brink  
Teuge 
Lid 
 

Secretariaat 
E. (Ellen) Snoek 
Raamsdonksveer 

 
-  

 
 

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

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 door 
kerken en gemeenten. 

• Het toerusten van kerken 
en gemeenten. 

• Waarschuwen voor on-
christelijke ontwikkelingen 
in de maatschappij. 

• Het oproepen van 
medechristenen om gehoor 
te geven aan hun roeping 
tot getuigen. 

Evangelisatielocatie in Rotterdam 


