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Geachte evangelisatiecommissie, 
 
In het promotiepakketje van voorjaar 2020 willen we graag een flyer onder uw aandacht brengen die ingaat 
op de actuele situatie in ons land. We hebben geen nieuwe folder gemaakt rondom het coronavirus, maar 
willen u attenderen op een folder die ingaat op de tekenen der tijden die we in de eindtijd kunnen 
verwachten. De flyer ‘Het zal zijn als in de dagen van Noach…’(nummer 1403) schildert de tijd van Noach en 
de ramp die God toen stuurde. Vervolgens wordt de lezer opgeroepen tot bekering, want ‘U hebt niet veel 
tijd meer!’  
 

De flyer ‘De wereld staat in brand’ gaat ook in op de eindtijd, maar heeft meer een focus op de komst van de 
antichrist. Ook deze folder zou juist in deze tijd verspreid kunnen worden; deze folder kunt u vinden op onze 
website (nummer 1401).  
 

We zijn ons ervan bewust dat evangelisatieactiviteiten slechts beperkt of niet meer mogelijk zijn in deze 
weken. Misschien hebt u als commissie of gemeente toch een creatief idee bedacht om wat 
evangelisatiemateriaal te verspreiden dat ingaat op de huidige tijd. Dan kunt u bovenstaande flyers 
overwegen. Het is ook mogelijk ze digitaal te verspreiden. Daarvoor kunt u contact opnemen met het 
kerkelijk bureau: evangelisatie@hhk.nl.  
 
Stichting Sjofar heeft een specifieke folder geschreven over het coronavirus. Deze folder heeft als titel ‘Het 
Coronavirus en de Bijbel’. U kunt mailen naar info@evangelisatiesjofar.nl als u de folder van stichting Sjofar 
wilt verspreiden. Normaal bieden wij u alleen onze eigen folders aan, maar vanwege de uitzonderlijke 
omstandigheden en het specifieke thema wordt deze keer een uitzondering gemaakt.   
 

We hopen u met deze tips van dienst te zijn. Uiteraard kunt u op de bestelwebsite weer aangeven welke 
eigen tekst u op de achterkant van de folder wilt laten plaatsen. 
 
 

   
 Met vriendelijke groet, 
  
 De werkgroep materialen van de Hersteld Hervormde Kerk 
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