
 

 

24 November 2018 

Geachte lezer, 

Nog niet lang geleden stuurden we u een brief over de sluiting van De Fakkel in Houten. 
En nu, een paar weken later, sturen we u opnieuw een brief en opnieuw vallen we met de spreekwoordelijke deur 
in huis, door u met dankbaarheid te kunnen melden dat de deur die gesloten leek te worden, tóch open kan 
blijven. Is er dan een wonder gebeurd? Ja, zo zien wij het wel. 
De fysieke deur leek gesloten te moeten worden en kan toch open blijven. Zo gingen er ook spreekwoordelijk 
deuren dicht, maar werden er vensters geopend. 
Daarmee is opnieuw in een paar woorden gezegd, waar een spannende periode aan vooraf ging. 
 
Toen we de vorige brief verstuurd hadden kwamen er veel reacties. Meeleven, teleurstelling, begrip en ook 
onbegrip. Eén feit werd daarmee wel nadrukkelijk onderstreept, namelijk de plek die De Fakkel in Houten inneemt 
en dat wat er door de sluiting verloren zal gaan. 
Maar de deuren leken gesloten en wij konden niets anders dan ons erbij neerleggen. 
 
Dat God antwoorden geeft op Zijn tijd en op Zijn manier, is de afgelopen tijd wel duidelijk geworden. 
Zonder in details te treden kunnen we stellen dat op een bijzondere manier de wegen van De Fakkel in Houten en 
Sjofar in Utrecht bij elkaar kwamen, of beter gezegd, bij elkaar zijn gebracht. 
Na intensieve gesprekken, onderhandeling met de verhuurder en door hulp van een aantal kerken in Houten, gaat 
De Fakkel in Houten vanaf 1 januari 2019 verder onder de vlag van Sjofar.  
Een nieuwe naam, maar een bekende plek en een vertrouwd team. 
 
Is dan daarmee alles opgelost? Het antwoord is volmondig NEE. 
We schetsten in de vorige brief de trekkracht van internet en daarmee de teloorgang van de plaatselijke winkel. 
Velen reageerden ongelovig en verbaasd op de vorige brief. Velen zijn zich ineens ook bewust geworden van het 
feit dat de winkel geen bestaansrecht heeft als internet voorrang krijgt boven Het Rond 102 in Houten. Menigeen 
gaf ook aan zich er van harte voor in te willen zetten om de winkel in Houten te laten voortbestaan. Laten we nu 
het kan dan ook met z’n allen de schouders eronder zetten en laat deze wake up call een aanleiding zijn om 
boeken niet vanuit de luie stoel met de computer te bestellen, maar daadwerkelijk de afslag naar Sjofar op Het 
Rond 102 weer te nemen. En als u toch liever online bestelt, doe dat dan als het even kan op www.sjofar.nl. Ook 
algemene boeken en e-boeken kunt u daar bestellen en wij zorgen ervoor dat uw bestelling snel bij u in huis is. U 
steunt ook daarmee het voortbestaan van de fysieke winkel in Houten. 
 
Wij danken allereerst onze God Die dingen leidt, langs wegen die wij niet kunnen bedenken. We danken ook allen 
die ons met raad en daad, steun en meeleven omringd hebben. 
 
Laat de fakkel branden en de Sjofar klinken opdat Zijn Naam voortgeplant zal worden van kind tot kind, zolang de 
zon en de maan er zijn. 
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