Nieuwsbrief
5 mei 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
Envoy Jannie Bek
Bijbel:

Dinsdag

09.00 uur Uitzoeken kleding
11.00uur Openhuis
13.00 uur Kledingwinkel
13.00 uur Mode maken
13.15uur Vergadering Messy Church
19.30 uur Muziekrepetitie

Donderdag

10.00 uur Bijbelstudie.

Vrijdag

09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingverkoop

Maandag

Handelingen 7 : 35 – 43

Bevrijdingsdag, God bevrijdde de
Israëlieten uit Egypte, waarvan
Stefanus getuigde. Zijn wij bevrijd, van
zonden, demonen, overheersers?
God geeft door zijn genade bevrijding
aan iedereen die dat wil.

09.00 uur Bidstond
Zondag,
10.00 uur Samenkomst o.l.v.
Moederdag Envoy Trix Kruisinga

Mode Maken
Elke maandag komt een leuke groep dames bij
elkaar om te genieten van een kop koffie of thee,
samen te lezen uit een Bijbels dagboek, in gebed te
gaan en dan gaan ze aan de slag met naaimachines
Kledingwinkel
en haak- en breinaalden. Het is ontzettend gezellig
Elke maandagmorgen wordt er door een leuk
en de mooiste dingen worden gemaakt. Rokken,
team kleding uitgezocht. Op de
maandagmiddag en de vrijdagmiddag wordt dit broeken, knuffels, tassen, dekens noem het maar op
en de dames maken het. Onder de deskundige
tussen 1 uur en 3 uur verkocht. We hebben
leiding van Ellie en Corrie leren ze steeds iets meer.
daarvoor een vaste klantenkring en elke keer
Lijkt het u leuk om mee te komen doen? Kom langs
weer ontdekken nieuwe mensen onze kleine
en neem gerust de buurvrouw of je kennis mee.
winkel. De kleding is van goede kwaliteit en
beslist niet duur. Zo helpen we mensen en het
milieu. Het kleine team verzet ongelofelijk veel
werk hiervoor, elke week weer. We danken
God voor het mooie team dat dit werk doet en
we bidden voor hen en voor de klanten.

Alvast noteren
19 mei Samenkomst o.l.v. kapitein Tanja
Steging
20 mei Opening Openhuis
20 mei Korpsraad vergadering
25 mei Messy Church
26 mei Samenkomst o.l.v. kapitein Freerk Jan
Steging
27 mei Vergadering Messy Church
30 mei Hemelvaartsdag Start Getriggerd door
de Geest 10 dagen van gebed
1 juni 12.00 Start regionale 24 uur van gebed
in Vlaardingen
2 juni Samenkomst o.l.v. kapitein André van
der Leij
2 juni 17.00 uur Regionale Praise en Prayer in
onze korpszaal
9 juni Pinksteren samenkomst o.l.v. kapitein
Freerk Jan Steging
15 juni Gospel Celebration in Ede
16 juni Vaderdag Samenkomst o.l.v. kapiteins
Steging
17 juni Vergadering korpsraad
22 juni Messy Church
23 juni Samenkomst o.l.v. kapitein Tanja
Steging
30 juni Samenkomst o.l.v. kapiteins Steging
6 juli Korpsdag
7 juli Samenkomst o.l.v. kapitein André van
der Leij

Personalia
We denken aan:
Zr. Nel van Assen
Zr. Thea v.d. Broek
Zr. Gré Dijk.
Zr. Jorien Groenheide
Zr. Annie Hoogenberg
Zr. Sjaan Oosterman
Zr. Margreet Punt
Zr. Corrie Rijkers
Zr. Fetske Schram
Kapitein Cor Steging.
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 is
er een Legerbrede gebedsactie van 10
dagen, van donderdag 30 mei t/m
zaterdag 8 juni.
In 2019 gaan we tussen Hemelvaartsdag en
Pinksteren een nieuwe Legerbrede gebedsactie
starten. Het thema voor deze dagen wordt:
‘Getriggerd door de Geest'. Door de actieve werking
van de Heilige Geest worden mensen in beweging
gebracht.
Door de eeuwen heen zijn mensen op een tastbare
manier door de Heilige Geest in beweging gebracht.
Denk bijvoorbeeld aan tal van mensen die, ook in
onze tijd, de missie van het Leger des Heils gestalte
geven.
In de komende 10 dagen van gezamenlijk gebed
bidden we om een diepgaande doorwerking van de
Heilige Geest in het Leger des Heils in Nederland.
We bidden dat we, voor het eerst of bij vernieuwing,
door de Heilige Geest getriggerd worden om met
elan samen te werken voor de uitbreiding van Gods
koninkrijk.
Ook kunnen we die 10 dagen beleven als een
uitnodiging om onszelf te onderzoeken in de
aanwezigheid van God en om Hem de gelegenheid
te geven om ons te helpen geestelijk te groeien. Zo
willen we door Hem getriggerd en aangezet worden
tot goede daden.
Pinksteren kan dan een groots feest worden waarop
we opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest en
vervolgens onder Zijn leiding aan de slag gaan.
Ook komt er eind april een invullijst waarin u
persoonlijk kunt aangeven dat u mee wilt doen. Er
komen door het hele land gebedsruimtes waar
gebeden kan worden. Ook komt er voor deze
periode een persoonlijk bijbelstudieboekje uit. Wilt u
deze periode alvast in uw agenda noteren? Zo
willen we samen een ‘deken van gebed’ over ons
land leggen.
Deze 10 dagen van gebed starten op donderdag 30
mei 2019 (Hemelvaartsdag) om 00.00 uur en duren
tot en met zaterdag 8 juni om 24.00 uur.
.

Vrouwenontmoeting

Op elke 1e en 3e woensdag is er een
vrouwenontmoeting.
De groep bestaat uit ongeveer 8 dames. Elke
avond hebben we een andere thema en
activiteit.
De avond beginnen we eerst met een bijbel
overdenking en zingen we een paar liederen.
Natuurlijk is er ook een kop koffie of thee.
Elke avond hebben we een andere activiteit.
Afgelopen woensdagavond hebben we
bijvoorbeeld bloemschikken gedaan met
kunstbloemen in een koffiekopje.
Een andere keer doen we een spel of maken
we een puzzel. Het komt ook wel eens voor
dat we alleen wat kletsen/ervaringen delen
De ene keer doen we iets creatiefs, maar de
andere keer doen we een spel of een puzzel
Elke avond is anders.
Ben je nieuwsgierig geworden, kom dan een
keer langs.
Namens de dames: Anja Groenheide

Korpsdag
Op 6 juli houden we als afsluiting van het seizoen
weer een korpsdag. Reserveert u die datum alvast in
uw agenda?
Houd de zondagsbrief de komende tijd goed in de
gaten voor meer informatie hierover.

Homecoming and Southern Gospel
Event’
Zondag 19 mei 2019 in het gebouw van
het Leger des Heils, Magnoliastraat 41 te
Vlaardingen. Aanvang 19.30 uur.

De volgende ontmoeting is
woensdag 15 mei.

Bloemenlijst
In de hal hangt een nieuwe bloemenlijst.
U kunt uw naam op de datum schrijven
waarvoor u het bloemengeld aan Zr. Jannie
Bek geeft. U bepaalt dan waar de bloemen, als
groet van ons korps,naar toe gaan.

De toegang bedraagt € 12,50 incl. € 1,50
reserveringskosten. Kaarten te bestellen bij:
www.events4christ.nl

prAISE & prAyEr DAG
Op zaterdag 5 oktober hebben we onze landelijke
gebedsdag - Praise & Prayer dag - in Belmont.
Thema: ‘Aanbidding’. Zet deze datum alvast in uw
agenda.

GEBEDSAGENDA
Mei 2019

Zo. 5 mei Slowakije. Vandaag bidden we voor
het werk van het ‘jonge’ Leger in Slowakije.
Verschillende officieren gaan in augustus a.s.
veranderen van aanstelling en
verantwoordelijkheid. Bid om een goede
overdracht. Bid voor het werk onder de Roma.
Bid om Gods zegen over al het Legerwerk in
Slowakije.
Ma. 6 mei Verschillende afdelingen van W&G
zoeken nieuwe collega’s en nieuwe
vrijwilligers. Op sommige locaties is de nood
hoog. Wij bidden mee om oplossingen. Bid
voor medewerkers die hiermee te maken
hebben.
Di. 7 mei Op 7 en 8 mei wordt weer de
Innov8 conferentie gehouden. Dit is een
interkerkelijke conferentie voor professionele
jeugdwerkers. Ook het Leger des Heils is hier
bij betrokken. Bidt u mee om zegen en
inspiratie. Bid ook voor de jongeren die deze
jeugdwerkers ontmoeten.

Za. 11 mei Scouting Leger des Heils vraagt
voorbede voor alle voorbereidingen van grote
evenementen dit jaar en volgend jaar. Bid om
inspiratie, Gods leiding en genoeg vrijwilligers.
We doen ook voorbede voor de Amsterdam Staff
Songsters die dit weekend te gast zijn in korps
Kennemerland.
Zo. 12 mei Moederdag. We bidden en danken voor
alle moeders. Bid ook voor die moeders en
kinderen die verstoorde relaties hebben. Bid ook
voor vrouwen die verdriet hebben omdat ze geen
moeder zijn of kunnen worden.

Opening Open Huis nieuwe stijl
Zoals u heeft gezien, zijn we druk bezig om het
Open Huis een nieuwe impuls te geven. De
inrichting is al veranderd en de puntjes worden
daarvan de komende tijd nog op de i gezet.
Er komen meer vrijwilligers bij en de stijl wordt
aangepast, zodat het nog meer dan tot nu toe een
plek wordt om elkaar te ontmoeten en om iets
lekkers te eten.
De soep van de dag blijft, net als de tosti.
Daarnaast komen er ook geleidelijk nieuwe dingen
op het menu. Het broodje gezond is al erg populair.
Op 20 mei is alles klaar en zal de officiële
heropening zijn. Op die dag zijn er ook
pannenkoeken te krijgen.

Wo. 8 mei Korps Deventer is dankbaar voor
2 Spaanstalige vrouwen die het bezoekteam
voor prostituees zijn komen versterken. Dank
God! Bid om Gods zegen voor al het werk
onder prostituees!
Do. 9 mei Korps Rotterdam Zuid vraagt
gebed voor het kinderkookcafé, dat daardoor
kinderen en ouders zullen worden bereikt. We
bidden ook voor de vrouwengroep ‘De Parel’.
Bid om Gods zegen over korps Rotterdam
Zuid. In deze periode starten de centrale
schoolexamens. Bid a.u.b. voor de jongeren
die examen doen.
Vr. 10 mei We doen voorbede voor alle
voorbereidingen van grote evenementen als:
Werkvakantie in Portugal, EYE2020, Junior
Camp,
Gospel Celebration, SPA kamp, de Praise &
Prayer dag, Catherine Programme enzovoort.
Bid om Gods hulp, leiding en inspiratie!

Leger des Heils Maassluis
Noordvliet 61
3142CJ Maassluis
(010) 591 27 15
Korps.maassluis@legerdesheils.nl
Korpsofficieren
Kapiteins F.J. Steging en
J.S.H. Steging – Buitenwerf
freerkjan.steging@legerdesheils.nl
tanja.steging@legerdesheils.nl
(010) 592 45 13
(06) 13 06 27 14 (F.J.)
(06) 51 14 48 64 (J.S.H.)
Bankrekening NL34 RABO 0117 375845

