Nieuwsbrief
2 juni 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
Majoor Wil Visser

Maandag

09.00 uur Uitzoeken kleding
11.00uur Coffee Corner
13.00 uur Kledingwinkel
13.00 uur Mode maken

Dinsdag

19.30 uur GEEN Muziekrepetitie

Woensdag

11.00 uur Coffee Corner

Donderdag

10.00 uur Bijbelstudie

Vrijdag

09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingverkoop

Thema: heel Nederland zoemt
Bijbel:

Psalm 92 :13-16
Handelingen 1: 1-12
Richteren 5: 1-12

Het is de zondag tussen hemelvaart en
Pinksteren. We staan niet alleen op deze
wezenzondag. Deborah was één van de
vrouwen in het Oude Testament, die een leider
profetes was. Gods woorden door gaf. Ze
ging door terwijl velen het af lieten weten.
Rechtvaardig, trouw, bereid bleef zij overeind.
Ze wist: ik sta niet alleen. Daardoor vernietigt
zij de vijand.
Zij staat gereed. Zij stond op om te doen wat
God haar zei. Niets hield haar tegen.
Mattheus 28 vers 20: Gods belofte voor haar,
de discipelen, die naar de hemel bleven
staren. “Ga Ik ben met je, je bent nooit
alleen.”

09.00 uur Bidstond
Zondag,
10.00 uur Samenkomst o.l.v.
e
1
Kaptein Freerk Jan Steging
Pinksterdag

Alvast noteren
15 juni Gospel Celebration in Ede
16 juni Vaderdag Samenkomst o.l.v. kapitein
Freerk Jan Steging
16 juni 14.15 uur Dienst DrieMaasHave
17 juni Vergadering korpsraad
22 juni Messy Church
23 juni Samenkomst o.l.v. kapitein Freerk Jan
Steging
30 juni Samenkomst o.l.v. kapitein Freerk Jan
Steging
6 juli Korpsdag
7 juli Samenkomst o.l.v. kapitein André van
der Leij

Bijbelstudie op de avond
Het formulier om aan te geven of je op de avond
Bijbelstudie wilt, hangt deze week nog op het
aanplakbord.
Geef even aan welke avond. Tot nu toe blijkt de
donderdagavond de beste avond te zijn.
Na de grote vakantie willen we hiermee
beginnen.

Personalia

Korpsdag

We denken aan:
Zr. Nel van Assen
Zr. Gré Dijk.
Zr. Annie Hoogenberg
Zr. Sjaan Oosterman
Zr. Margreet Punt
Zr. Corrie Rijkers
Kapitein Cor Steging.

Op zaterdag 6 juli houden we onze korpsdag. Er is
voor gekozen om deze dag vanuit onze eigen zaal te
beleven.
U hoor binnenkort de tijden van deze dag en wat we
gaan doen.

We wensen allen veel sterkte en Gods zegen
toe. Ons dringend gebed voor al deze mensen
is gewenst. De lijst met de adressen van deze
personen vindt u in de hal.

GEBEDSACTIE
Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt
dit jaar een Legerbrede gebedsactie
gehouden. Het thema voor deze 10 dagen
van gebed is “Getriggerd door de Geest”.

Een dagboekje voor deze 10 dagen
ligt op de kast in de hal.

Bloemenlijst
Wilt u nog eens kijken wat u kunt doen
i.v.m. de bloemenlijst.
Het is een mooie manier om uw
betrokkenheid naar anderen van het korps
te tonen. U bepaalt zelf de hoogte van het
bedrag wat u geeft en aan wie u de
bloemen wilt geven die dag.

Gebedstoer
Volgende maand staat er weer een Gebedstoer
op de planning! donderdag 20 juni.
Er wordt dan een tour rond Gouda gehouden.
Om 09.30 uur wordt er gestart in Korps
Rotterdam Oost. Daarna gaan we naar Gouda:
Veerhuis, Kompas
En ca. 11.45 uur is de Afsluiting korps Gouda +
lunch

Regionale Praise & Prayer
Het thema is: Wat geloven wij?
Beleef het zondag 2 juni om 17.00 uur tijdens
regionale Praise & Prayer! Een avond vol lofprijzing,
aanbidding en gebed!
Dit is een regionale Praise & Prayer, dat betekent
dat er ook mensen uit de omliggende korpsen zullen
komen.
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis!

Ik laat jullie niet alleen,
maar ik kom terug om jullie
die nieuwe helper te geven.
Johannes 14:18

Bijbel in gewone taal.

Kom en nodig mensen uit!

GEBEDSAGENDA
Juni 2019

Zo. 2 juni
10-Daagse gebedsactie is
gaande. W&G Gelderland organiseert voor de
deelnemers ‘HOOP avonden’. Bid voor deze
avonden, dat mensen een stap in het geloof
zullen nemen. Bid dat elke afdeling en elk
korps een plek van Geloof, Hoop en Liefde zal
zijn. We bidden ook voor de
herdenkingsdienst in Hospice Rozenheuvel.

Za. 8 juni
Laatste dag van de 10-daagse
gebedsactie. In Hoogeveen is een nieuwe Bij
Bosshardt gestart, in samenwerking met het
Diaconaal Platform en een Ontmoetingswinkel. Men
zoekt nog nieuwe vrijwilligers. Bid en dank voor dit
nieuwe werk. Bid ook voor de Leger des Heils
winkels bij u in de buurt.
Zo. 9 juni
“Geest van hierboven, leer ons
geloven, hopen, liefhebben door Uw kracht.
Hemelse vrede, deel u nu mede aan een wereld
die U verwacht” (lied 157). Bid voor alle
geloofsontmoetingen op deze dag, dat er vuur zal
zijn van de Heilige Geest.

Ma. 3 juni 10-Daagse gebedsactie is
gaande. In elk korps in Tsjechië zijn wel
kinderen, maar vaak geen jeugdleiders. Laten
we bidden dat God hierin zal voorzien.
Di. 4 juni
10-Daagse gebedsactie is
gaande. “Heb geduld, broeders en zusters, tot
de Heer komt. Denk eens aan de boer, die
geduldig blijft wachten op de kostbare
opbrengst van zijn land, tot de regens van
najaar en voorjaar zijn gevallen. Wees net zo
geduldig” (Jacobus 5:7-8a).

Lied 355
Kom, Geest van God, kom over ons met uw
genezingskracht,
Kom als vanouds nu onze ziel, gelovig op U
wacht.
Refr. Kom, o Geest van God, maak ons hart Uw
tempel en vervul het verlangen nu, kom, o Geest
van God

Wo. 5 juni 10-Daagse gebedsactie is
gaande. W&G afdelingen werken samen met
andere organisaties. Bid om een goede
samenwerking, dat we in liefde en wijsheid
met elkaar omgaan.
Do. 6 juni 10-Daagse gebedsactie is
gaande. In Tsjechië zal vandaag een
kandidatenraad gehouden worden. Bid a.u.b.
voor diegenen die besproken worden, maar
ook dat meer mensen zich geroepen zullen
weten voor het officierschap.
Vr. 7 juni 10-Daagse gebedsactie is
gaande. In Tsjechië is er een
vakantieweekend voor 20 vrouwen. Thema:
‘Wees niet bang, vertrouw op God’. Men
vraagt gebed om Gods zegen voor dit
weekend, voor de leiders en de vrouwen. Bid
ook om droog weer
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Al heeft Hij ons verlaten
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind
Te veel om op te noemen
Zijn wij door hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid
J.W.Schulte Nordholt
Uit : Tongen als van vuur.

