Nieuwsbrief
9 juni 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
Kaptein Freerk Jan Steging
Vandaag is het feest. We vieren de uitstorting
van Gods Geest over iedereen die Hem
liefheeft! #zinin #prijsGod

Geen activiteiten
Maandag
e
2
Pinksterdag
19.30 uur Muziekrepetitie
Dinsdag

Bijbel: Handelingen 2:1-4; 2:16-21

Woensdag

Wij dromen van een nieuwe generatie
Christenen. Een generatie die vol is van de
Heilige Geest en die daardoor kracht
ontvangen en uitgaan om dat goede nieuws
van Jezus te vertellen aan de hele wereld.

11.00 Coffee Corner
19.30 uur Vrouwenontmoeting

Vrijdag

09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingverkoop

Zaterdag

20.00 uur Gospel Celebration Almere

Zondag,
Vaderdag

09.00 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v.
Kaptein Freerk Jan Steging
14.15 uur Viering DrieMaasHave

Vandaag mogen we dromen. Gods
dromen. God geeft het ons soms in dromen
weer. God geeft visioenen en profetieën tot
opbouw van de gemeente, tot uitbreiding van
Zijn gemeente. En die droom is geen illusie,
die droom wordt werkelijk waar.
En nog veel meer…nog veel meer.
Luister en hoor 'Het geluid van een hevige
windvlaag die het hele huis vulde. Vuur dat
verscheen op de hoofden van mensen. En
allen werden vervuld van de Heilige Geest'.

Korpsdag ’Samen Beter'
Op zaterdag 6 juli vieren we onze korpsdag. Deze
Zr. Lien van Hemert tobt al lange tijd met haar dag begint om 13.00 uur en om 17.00 uur sluiten we
gezondheid. Helaas hebben allerlei therapieën af met een gezamenlijke maaltijd. Het wordt een
onvergetelijke dag waarin we God mogen ontdekken
nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
De komende week staat een bezoek aan een en elkaar gaan ontdekken. Het thema van deze dag
nieuwe arts gepland. Wilt u Lien en Cees in uw is ‘beter samen’.
Tijdens deze dag willen we alle afdelingen van ons
gebeden gedenken.
korps uitnodigen om samen een mooie middag te
beleven. Een middag van verbondenheid en samen
We denken aan:
gezellig. Waarin we beleven dat het God is die ons
Zr. Nel van Assen
het goede wil geven.
Zr. Gré Dijk.
Zr. Annie Hoogenberg
Op het bord hangt een opgavenlijst. Als u wilt komen
Zr. Sjaan Oosterman
geef u dan op.
Zr. Margreet Punt
Zr. Corrie Rijkers
O ja. Vroeger had je stuif-es-in. Deze dag noemen
Kapitein Cor Steging.
we het bonte-middag-uur. Als je iets leuks hebt om
te delen geef dit dat ook op. We rekenen op u allen!
We wensen allen veel sterkte en Gods zegen
toe. Ons dringend gebed voor al deze mensen ’Samen beter’ De kosten van deze dag zijn €5,- en
is gewenst. De lijst met de adressen van deze kinderen €2,50
personen vindt u in de hal.

Personalia

Alvast noteren

Messy Church Celebration
Op zaterdag 22 juni is de laatste Messy Church
voor de zomervakantie. Het thema is
CELEBRATION, want we hebben iets te vieren. Al
ruim 2 jaar zijn we Messy Church en wat hebben
we veel mensen mogen ontmoeten en al mooie
dingen met elkaar en met God mogen meemaken.
Om daar bij stil te staan hebben we voor deze
Messy Church een aantal activiteiten van de
afgelopen 2 jaar uit de kast getrokken. Het belooft
een waar feest te worden. Marshmallows of
worstjes roosteren, schapen zoeken, een reus
bouwen, touwtrekken, een tuintje creëren: het zijn
slechts enkele voorbeelden van de activiteiten die
gedaan kunnen worden. In de viering zullen we lijn
aanbrengen in de chaos aan verhalen die tijdens
ontdekken centraal stonden. En natuurlijk sluiten
we af met een gezellige, lekkere maaltijd. Kom ook
en neem anderen mee, want op deze manier kerk
zijn en God eren, dat wil je niet missen!

17 juni Vergadering korpsraad
20 juni Bijbelstudie
22 juni Messy Church
23 juni Samenkomst o.l.v. kapitein Freerk Jan
Steging
24 juni NCD overleg
30 juni Samenkomst o.l.v. kapitein Freerk Jan
Steging
4 juli laatste Bijbelstudie
6 juli Korpsdag
7 juli Samenkomst o.l.v. kapitein André van der Leij.

Vakanties korps Maassluis
1 juli t/m 12 juli Kledingwinkel
1 juli t/m 12 juli Coffee Corner Maandag
1 juli t/m 28 augustus Coffee Corner Woensdag
1 juli t/m 26 augustus Modemaken
Brassband in overleg
Bijbelstudie laatste 4 juli, eerste 26 september
Vrouwenbond laatste 26 juni, eerste 4 september
Messy Church laatste 22 juni, eerste 28 september
Vakantie officieren
20 juli t/m 27 juli
12 aug t/m 2 sept.

Gift/Bijdrage

Pinksteren.
Op die bijzondere dag- vijftig dagen
na de opstanding van Jezus- werd de
Heilige Geest uitgestort. Die
gebeurtenis bracht de wereld in
opschudding en heeft tot vandaag toe
vele gevolgen in het persoonlijke
leven van iedere geestvervulde
gelovige. De doop in de Heilige Geest
geeft jou en mij:

Zoals u kunt zien is er al veel veranderd in het gebouw.
Mooie zitplaatsen, nieuwe kopjes, borden, pannen, etc.
We willen ook graag in de korpszaal wat dingen
veranderen. Denk hierbij aan een scherm aan de
achterkant van de zaal zodat ook de muzikanten en
speciaals het programma beter kunnen zien. Drie banners
voor in de zaal met duidelijke teksten erop en een betere
plek voor Hans met de computer en mengtafel.
Ook willen we aan de buitenkant het nodige doen om
duidelijk onze missie en doel aan Maassluis kenbaar te
maken.
Dit kunnen we met elkaar doen, alleen is er wel geld voor
nodig. En alle beetjes helpen.
Kan ik een beroep op u doen om hiervoor een gift te
geven?

1. Kracht om te getuigen;
2. Direct contact met de
verheerlijkte Jezus Christus;
3. Een toegangspoort tot
bovennatuurlijke kracht;
4. Hulp om te bidden naar Gods
wil;
5. Totaal nieuw begrip van de
bijbel;
6. Dagelijkse leiding in ons leven;
7. Gods eigen liefde, die in ons
hart is uitgestort.
Voor iedereen die oprecht verlangt
naar de vervulling van een
overwinnend en vruchtbaar leven als
christen, is de doop in de Heilige
Geest de belangrijkste hulp die God
heeft gegeven.
Gebedstour
Uit: de rijkdom van Pinksteren
Wat werkt de Heilige Geest uit in
je Leven?
Derek Prince.

Binnenkort staat er weer een Gebedstour 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

GEBEDSAGENDA
Juni 2019
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. 10 juni We bidden voor jongeren en
ouderen die vandaag en het afgelopen
weekend naar de Opwekkingsconferentie zijn
(geweest). Bid dat ze wat ze ontvangen
hebben in hun hart bewaren en dat het veel
vrucht zal dragen. Bid dat ze de ontvangen
zegen ook in hun eigen kerk kunnen uitdelen.

Za. 15 juni Vandaag doen we voorbede voor ‘A
Gospel Celebration’ die deze avond wordt
gehouden in De Schuilplaats in Ede. Dank God voor
dit evenement. Bid dat er veel mensen bereikt zullen
worden met het heerlijke evangelie van Jezus
Christus. Bid dat alles tot Gods eer zal zijn en
mensen zal leiden tot aanbidding van God.
Zo. 16 juni Vandaag is het ‘Zondag voor de
vervolgde Kerk’. Zie voor actuele onderwerpen:
www.opendoors.nl. Ook diverse territories van het
Leger des Heils hebben met vervolging te maken.
Bid voor de christenen en hun voorgangers die
onder barre omstandigheden moeten leven en
werken.

Di. 11 juni Bid voor het werk in Slowakije.
Men is nog steeds op zoek naar een gebouw
voor het werk in Bratislava. Wij bidden mee!
Wo. 12 juni Bid a.u.b. voor de
kandidatenraad die vandaag gehouden wordt.
Bid voor de leden dat zij Gods nabijheid en
leiding ervaren en bid voor diegenen die
besproken worden. Bid vandaag ook voor de
jongeren die de uitslag ontvangen van de
centrale schoolexamens.
Do. 13 juni De aandacht en zorg voor het
geestelijk leven van onze deelnemers is een
belangrijk aandachtspunt. Dat is een
verantwoordelijkheid van alle medewerkers.
Geestelijk verzorgers ondersteunen hen
daarbij. Vandaag hebben zij hun
vakgroepdag. Wij bidden om inspiratie voor
alle betrokkenen.
Vr. 14 juni Vandaag bidden en danken we
voor korps Zeist. We bidden voor mensen die
de Leger des Heils introductiecursus volgen of
de heilssoldatencursus. We bidden voor het
werk op dinsdagochtend in de HEMA, waar
contacten worden gelegd. We bidden ook
voor het projectgospelkoor, dat daar nieuwe
mensen door bereikt zullen worden. Tot slot
bidden we mee om de vervulling van het
verlangen van het korps om meer ingangen te
vinden om mensen buiten het korps te
bereiken.

Vul mij , Heilige Geest.
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