KORPSNIEUWS
Maart april mei 2018

korps Walcheren
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LEGER DES HEILS KORPS WALCHEREN
Post en bezoekadres

Het Zwin 1, 4335 XT Middelburg
(0118) 614877

Webpagina:

www.legerdesheils.nl/korpswalcheren

E-mailadres:

korps.walcheren@legerdesheils.nl

Bankrekening:

NL86RABO 01560 41 146
t.n.v. Leger des Heils korps Walcheren

Korpsofficieren: Majoors Bijl

06-1546 2288 majoor Kees
06-1018 8973 majoor Christine

Pastorale Raad:
Zr. S. Floresse

(0118) 615430

Pastorale Raad / Korpspenningmeester:
Br. H. Groesser

(0118) 471287

Pastorale Raad / Muziekkorps / (Open) Zangkoor:
Br. G.B. Hageman
(0118) 419142
Pastorale Raad / Vrouwenontmoeting / Coffeecorner:
Zr. H. Nederlof
06-4374 3957
Webmaster:
Br. Jan van Doeselaar

(0115) 616110

Steunpunt Vlissingen:
Kledingwinkel / koffiehoekje

(0118) 412266

N.B.: tijdens afwezigheid van de korpsofficieren kunt u bellen met:
Zr. Sjaan Floresse, tel. 0118-615430
Wilt u uw naam-, adres- en telefoongegevens niet in het korpsnieuws vermeld hebben, laat het
ons dan a.u.b. weten. Dit mede in het kader van de AVG wetgeving
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Voorwoord
Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 2 Kor 5:17
De Bijbel is zo mooi. Dat Paulus, die de Korinthebrieven schreef, het
evangelie naar Johannes kon kennen is heel klein. Toch liggen er
geweldige lijnen. Jezus sprak met Nicodémus over ‘opnieuw geboren’
worden. Een nieuwe schepping zijn in Christus ligt daar heel dicht bij.
Dan komt u ook tot de ontdekking dat het verleden uitzichtloos was.
De komende periode willen wij stilstaan bij het lijden van Christus.
Laten wij nooit onderschatten, wat Jezus voor ons heeft doorgemaakt.
Hoe vaak hebben anderen Hem bewust of onbewust bezeerd en
beledigd. Anderen wilden Hem ten val brengen, zelf willen doden.
Mooi om regelmatig te lezen, dat Jezus zich terugtrok voor gebed met
Zijn hemelse Vader. Jezus nam voor Zijn Vader tijd en hoeveel te meer
behoren wij dat ook te doen.
Tijdens zijn rondwandeling op aarde onderstreepte Jezus keer op keer
Zijn eenheid met de Vader.
Hoe groot moet het leed geweest zijn, toen Jezus aan het kruis, die
eenheid met de Vader, voor drie uur moest missen. Tijdens de drie uur
van duisternis droeg Jezus mijn, uw overtredingen en die van alle
mensen, daardoor was Hij voor de Vader onrein. Na zijn lijden en
sterven volgde de opstanding. Het oude was voorbij en de basis voor
het nieuwe verbond was gelegd. Het prille begin van het Koninkrijk van
God op aarde was een feit.
Het is ons verlangen dat veel mensen door een ontmoeting met Jezus
verandert mogen worden en in Jezus een nieuwe schepping zullen zijn.
Wat kunnen wij bijdragen? Meer tijd voor God vrij maken in ons leven.
Denk aan persoonlijk momenten met God: ‘stille tijd’. In groepsverband
samen de Bijbel te lezen. Innerlijk verlangen en gehoorzamen, dat God
in en door u gaat werken. U zult Zijn leiding ervaren
Gods zegen wensend
Kees en Christine Bijl, korpsofficieren
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Agenda
Ps De vaste wekelijkse activiteiten zoals Coffeecorner en zangrepetitie worden niet vermeld (zie
het weekrooster elders vermeld
Maart
zo 3 mrt.

ma 4 mrt
do 7 mrt
zo 10 mrt.
ma 11 mrt
di 12 mrt
wo 13 mrt
zo 17 mrt.
di 19 mrt
do 21 mrt
zo 24 mrt.
ma 25 mrt
di 26 mrt
wo 27 mrt
vr 29 mrt.
zo 31 mrt.
April
ma 1 april
di 2 april
do 4 april
vr 5 april
zo 7 april

09:30u
10:00u

19:30u
18:15u
09:30u
10:00u
19:30u
10:00u
10:00u
12:00u
12:00u
09:30u
10:00u
19:00u
10:00u
18:15u
09:30u
10:00u
19:30u
10:00u
10:00u
12:00u
12:00u
19:00u
09:30u
10:00u

Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bijl
Extra collecte voor Hart&Hand actie (vrede en veiligheid voor kinderen in Colombia)
Welkom als lid Leger des Heils br Mark Verhelst en br Manfred
Daxberger
Vrouwenontmoeting
Korpsbidstond
Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bijl (1e lijdenszondag)
Bijbelgespreksgroep in de zaal
Crea café
Bijbelgespreksgroep ‘de Belofte’
Coffeecorner
Lunchtime
Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bijl (2e lijdenszondag)
Zang zingt in ‘Ter Reede’ Vredehoflaan 370, Vlissingen
Bijbelgespreksgroep in steunpunt
Korpsbidstond
Bidstond
Samenkomst olv majoor Ingeborg Keijzer (3e lijdenszondag)
Bijbelgespreksgroep in de zaal
Creacafé
Bijbelgespreksgroep ‘de Belofte’
Coffeecorner
Lunchtime
Scheldehof, Peperdijk 263, Vlissingen
Bidstond
Samenkomst olv majoor Daan van Vuuren (4e lijdenszondag)

19:30u
10:00u
18:15u
16:30u
09:30u

Vrouwenontmoeting
Bijbelgespreksgroep ‘de Belofte’
Korpsbidstond
Weeksluiting Ambachtsveld
Bidstond
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10:00u
di

9 april

wo 10 april
zo 14 april
ma
di
di
wo

15 april
16 april
16 april
17 april

vr 19 april
za 20 april
zo 21 april
di

23 april

wo 24 april
zo 28 april
ma 29 apr.
Mei
do 2 mei
zo 5 mei
ma 6 mei
wo 8mei
zo 12 mei
di

14 mei

wo 15 mei

10:00u
12:00u
12:00u
09:30u
10:00u
16:00u
19:00u
10:00u
19:00u
14:30u
19:00u
19:00u
10:00u
09:30u
10:00u
12:00u
10:00u
10:00u
12:00u
12:00u
09:30u
10:00u
19:00u
19:30u
18:15u
09:30u
10:00u
19:30u
12:00u
09:30u
10:00u
10:00u
10:00u
12:00u
10:00u
12:00u

Samenkomst olv Envoy Rien Heijboer (5e lijdenszondag)
Extra collecte voor Hart&Hand actie (vrede en veiligheid voor kinderen in Colombia)
Creacafé
Coffeecorner
Lunchtime
Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bijl (6e lijdenszondag & Palmpasen)
Kinderfeest thema ‘de vlinder’
Stille week ontmoeting
Bijbelgespreksgroep in steunpunt
Stille week ontmoeting
Zingen in het ‘Toorenhuis’
Stille week ontmoeting
Uur in het teken van het kruis
Stille week ontmoeting
Bidstond
Paasjubelsamenkomst olv de majoors Bijl
Paas-koffietafel
Creacafé
Bijbelgespreksgroep ‘de Belofte’
Coffeecorner
Lunchtime
Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bijl
Zoute Viever, Dongestraat 1, Oost-Souburg
Bijbelgespreksgroep in de zaal
Korpsbidstond
Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bolhoeve
Extra collecte voor Hart&Hand actie (vrede en veiligheid voor kinderen in Colombia)
Vrouwenontmoeting
Lunchtime
Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bijl
Creacafé
Bijbelgespreksgroep ‘de Belofte’
Coffeecorner
Werkbezoek majoor Ingeborg Keijzer
Lunchtime
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do 16 mei
za 18 mei
zo 19 mei
ma
di
wo
zo

20 mei
21 mei
22 mei
26 mei

di

28 mei

19:00u
14:00u
18:15u
00:00u
09:30u
10:00u
19:30u
10:00u
12:00u
09:30u
10:00u
10:00u
12:00u

Vergadering korps- en pastorale raad
Modeshow (informatie volgt later)
Korpsbidstond
Bloesemtocht van korps Goes en Walcheren
Bidstond
Samenkomst olv de majoors Bijl
Bijbelgespreksgroep in de zaal
Bijbelgespreksgroep in steunpunt
Lunchtime
Bidstond
Samenkomst olv kapitein Ria Schuitert
Creacafé
Coffeecorner

Digitale ledenadministratie Sail 2
Onze ledenadministratie staat centraal op de computer op ons Hoofdkwartier in Almere. Wij
kunnen onze gegevens van Walcheren op die systemen aanpassen. Door de AVG wet waren te
veel aanpassingen noodzakelijk waardoor het zinvoller werd om aan een nieuwe
ledenadministratie te denken. U ziet dat wij het belangrijk vinden dat uw digitale gegevens goed
bewaard blijven. Dat nieuwe systeem, Sail 3, is pas over een jaar beschikbaar. Het is af en toe
voor mij wat improviseren omdat wij nu tijdelijk uw gegevens in een Excel bestand hebben staan.

Alpha-cursus

God zijn wij dankbaar dat wij op 19 februari met een Alpha-cursus konden
starten. Wij hebben een mooie groep cursisten en de cursus wordt in
huiselijke sfeer in Serooskerke gehouden. Denk aub in uw voorbede aan de
Alpha-cursus.

Goede Vrijdag en Pasen
In de week voor Pasen hebben wij de ‘stille week ontmoetingen’ die van maandag t/m woensdag
om 19:00u en zaterdag om 10:00u in het gebouw plaatsvinden
Op Goede Vrijdag, 19 april, hebben wij om 19:00u een samenkomst die in het teken van het kruis
staat.
Op eerste Paasdag, 21 april, de Paasjubelsamenkomst, om 10:00u. Tussen 12:00-14:00u is er
een Paas-buffet. De intekenlijst vindt u tzt in de ontmoetingsruimte. Voor de kosten zal een
vrijwillige bijdrage gevraagd worden

NCD (natuurlijke gemeente groei)
Helaas heeft het wat geduurd, maar de uitslag van de enquête is binnen. De minimumfactor, het
belangrijkste aandachtspunt blijft: ‘hartstochtelijke spiritualiteit.’ Bij ‘hartstochtelijke spiritualiteit’
denk ik aan twee dingen: geloofskracht en vertrouwdheid met de Bijbel of ‘persoonlijke
-6-

geloofsverdieping.’ De majoors Schraa zijn destijds begonnen met de Alpha-cursus en de
groeigroepen. Deze lijn willen wij graag voortzetten.
Samen de Bijbel lezen is verrijkend ontspannen en het gaat keurig gepaard met een grote dosis
humor. Het NCD team gaat bekijken op welke manier wij aan de persoonlijke geloofsverdieping
verder vorm kunnen geven.

Gastsprekers
De assistent-Veldsecretaris, majoor Ingeborg Keijzer, is op 24 maart in ons midden. In het kader
van de Zeeuwse kanselruil zijn de majoors van Vuuren op 31 maart in ons korps. Op 7 april leidt
envoy Rien Heijboer de samenkomst. Op 5 mei zijn de majoors Bolhoeve in ons midden. Kapitein
Ria Schuitert leidt op 26 mei de samenkomst.
Wij wensen de collega’s en de korpsgenoten een gezegende samenkomst

WistUdat
* Opbrengst landelijke collecte € 12.403,62 bedroeg
* Er nu meer stoelen in de zaal staan?
* De Alpha-cursus door 11 personen bezocht wordt

Stoeldoppen

De afgelopen maanden was de extra collecte bestemd voor het
vervangen van de stoeldoppen. Door slijtage kwamen de
metalenbuizen bijna door de versleten kunststofstoeldoppen heen.
Er moest een keuze gemaakt worden, omdat de eerste
beschadigingen in het marmoleum zichtbaar werden. De keuze
viel op een kunststof stoeldop met een beweegbaar voetje. Het is
geen goedkope oplossing, maar wel een goede. De kosten
bedragen ca € 10,- per stoel. Mocht u ons met een gerichte gift
willen ondersteunen dan stellen wij dat erg op prijs. (NL86RABO
01560 41 146 t.n.v. Leger des Heils korps Walcheren 'nieuwe stoeldoppen’) U kunt ook uw gift in
een envelop in de collecteschaal leggen.

Extra collecte
De komende drie maanden is de extra collecte op de eerste zondag van de maand bestemd voor
de Hart & Hand Actie. Die is dit jaar bestemd voor: ‘Vrede en veiligheid voor kinderen in
Colombia. Zie ook de poster elders in het maandnieuws

Jubileum
Op 22 september 1888 werd het Legerwerk in Vlissingen geopend en op 13 juli 1889 werd het
‘vuur geopend’ in Middelburg. Die 130 jaar Legerwerk op Walcheren laten wij niet ongemerkt
voorbij gaan. Op 21 september 2019 hebben wij op 19:30u een jubileum manifestatie in onze
zaal. Het is ons streven om op die dag ook een aparte reünie te organiseren en daarbij hoort ook
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‘terugkieken’ bij. Met andere woorden heeft u nog foto’s van vergane tijden, of kunt u ons helpen
aan adressen van korpsgenoten van weleer, laat het ons weten!

Linedance junior
De linedance groep wil uitbreiden met een juniorgroep. De bedoeling is, dat zij op
woensdagmiddag bij elkaar komen. Bij voldoende aanmeldingen starten wij binnenkort.
Aanmelden bij zr Cora van der Kly.: Jmvanderkly@gmail.com.
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Terug in het verleden

Jongsoldaten in Middelburg 1996
Korpskadetten in Vlissingen ca 1960
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WEEKPROGRAMMA
Locatie: Het Zwin 1, 4335 XT Middelburg
Zondag:

09:30
10.00 – 11.30 u
Maandag 19.30 – 21.30 u
Dinsdag: 10.00 – 12.00 u
12.30 – 14.30 u
12.00 – 14.30 u
Woensdag: 12.00 – 13.00 u
19:15 – 20:45 u
Donderdag: 09.30 – 13.00 u
09:30 – 12.30 u
Vrijdag:
14:00 u

Bidstond
Samenkomst
Vrouwen ontmoeting (1e van de mnd)
Crea café (2e en 4e van de mnd)
Kledingwinkel
Coffeecorner (2e en 4e van de mnd)
Lunch time (oneven weken)
Linedance
Kledingwinkel en Coffeecorner
Budgetcoach Zeeland (2e en 4e van de mnd)
Schoonmaak korpsgebouw

De data Bijbelgespreksgroepen en de Alpha-cursus worden per groep
afgesproken

Locatie: Singel 254 (hoek Paul Krugerstraat) Vlissingen (0118-412266)
Maandag: 13.30 – 15.30 uur
Dinsdag: 10.00 – 11.30 uur
Woensdag: 09.00 – 15.30 uur
Vrijdag:
09.00 – 15.00 uur

Kledingwinkel en koffiehoekje
Samen uit de Bijbel lezen (3e dinsdag)
Kledingwinkel en Koffiehoekje
Kledingwinkel en Koffiehoekje

Het Zwin 1, 4335 XT Middelburg
Telefoon: (0118-) 614877 / 06-1018 8973 / 06-1546 2288
E-Mail: korps.walcheren@legerdesheils.nl
Website: www.legerdesheils.nl/korpswalcheren
Welzijn- en Gezondheidszorg
Ambulante zorg info:
Tel
06-33318825
Email:
j.looij@legerdesheils.nl
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