Nieuwsbrief
12 mei 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
Maandag

09.00 uur Uitzoeken kleding
11.00uur Openhuis
13.00 uur Kledingwinkel
13.00 uur Mode maken

Dinsdag

19.30 uur Muziekrepetitie

Woensdag

19.30 uur Vrouwenontmoeting

Vrijdag

09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingverkoop

Zaterdag

10.00 uur Repetitie RISEN

Zondag,

09.00 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v.
kapitein Tanja Steging

Het is Moederdag! Na afloop van de
samenkomst krijgen alle vrouwen een
attentie mee.
Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
Envoy Trix Kruisinga
Bijbel:

Daniël 6:4-25

Je staat voor je beloften, je relatie met
God, zoals Daniël.
Bidden voor anderen, bidden de
onzichtbare draad die je verbindt met
God neemt niemand je af.
Zelfs je vijanden niet .
Wie bidt er voor jou? En voor wie bidt
jij?

Bijbelstudie op de avond
De Bijbelstudie op de donderdagochtend wordt
goed bezocht en als zegenrijk ervaren.
Mensen leren van Gods woord en van elkaar.
Mode Maken
Je merkt dat de Heilige Geest sterk aanwezig
Elke maandag komt een leuke groep dames bij
is.
elkaar om te genieten van een kop koffie of thee,
samen te lezen uit een Bijbels dagboek, in gebed te
Nu kwam de vraag, om ook Bijbelstudie te
gaan en dan gaan ze aan de slag met naaimachines
geven voor de mensen die niet overdag
en haak- en breinaalden. Het is ontzettend gezellig
kunnen.
en de mooiste dingen worden gemaakt. Rokken,
Daarom zijn wij aan het inventariseren welke
broeken, knuffels, tassen, dekens noem het maar op
avond daar het geschikts voor is.
en de dames maken het. Onder de deskundige
Er hangt een lijst in de hal. Wilt u aangeven
leiding van Ellie en Corrie leren ze steeds iets meer.
welke avond voor u geschikt is?
Lijkt het u leuk om mee te komen doen? Kom langs
En denk niet dat is niks voor mij. Door te leren en neem gerust de buurvrouw of je kennis mee.
uit Gods woord leer je om volgeling van Jezus
te zijn. Dit geldt dus voor ons allen!

Alvast noteren
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.
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.
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.
.

Opening Coffee Corner maandag 20 mei.
Op maandag 20 mei stopt het open-huis in de
huidige opzet en wordt het omgedoopt naar 'Coffee
Corner’. (Koffie Hoek)
Dit is drieledig. Coffee - Christ - Community oftewel
Koffie - Christus - Gemeenschap.
Tijdens de opening kunnen pannenkoeken worden
gekocht voor 0.50 cent en het eerste kopje koffie of
thee is gratis.
Ook de tosti, soep en broodje gezond is natuurlijk
nog in assortiment. Tevens kunnen mensen een
spelletje spelen, deze zijn ruimschoots aanwezig. In
de toekomst komt er ook nog een openbare
boekenkast waar je een boek kunt meenemen als je
er ook een achterlaat.
Zoals u kunt zien is er in het gebouw het nodige
veranderd. Nieuwe tafels en stoelen, piano, planken
aan de muur, bediening, gratis WiFi, etc.
Het doel van dit alles is dat mensen bij ons even op
adem kunnen komen, of gewoon samen gezellig
zijn. Maar we bieden meer! In deze gemeenschap is
het ons doel en verlangen dat mensen Jezus leren
kennen. Want alleen Hij kan rust geven en zin aan je
leven.
25 mei is er weer Messy Church. Al 2 jaar is
dit een groot succes. Het is de ideale plek om
mensen mee naar toe te nemen, zodat ze in
een ontspannen sfeer iets mogen ontdekken
van wie God in hun leven wil zijn. Deze keer is
het thema ‘Let it Rain’. ‘Laat het regenen’ sluit
aan bij het goede dat God ons wil geven. Zijn
liefde, blijdschap, vrede, goedheid, geduld,
geloof, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing. We gaan geurige harten
maken van vilt en we vinden vrede als de ‘zure
regen’ valt. Je kunt ook je geduld en
zelfbeheersing oefenen in een parcours en
spel. Zachtmoedigheid oefen je met natuurlijk
met waterballonnen. En als je niet zo zeker
bent van God en je geloof, maak je een
aandenken om je aan Hem te herinneren. Ook
een quiz over vriendelijkheid en een
stempelactiviteit over goedheid staan nog op
het programma. Na het ontdekken gaan we
vieren: zingen, delen en beleven. En we
sluiten af met een lekkere lunchmaaltijd.
Laat het regenen! U kunt zich opgeven op de
lijst op het aanplakbord.

Blijft het bij de maandag? NEE! Vanaf de opening
zijn we voortaan ook op woensdag open van 11.00
uur tot 15.00 uur.
Geef het door en neem mensen mee. Maar bovenal
is uw gebed hierbij nodig.

GEBEDSAGENDA
Mei 2019

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.
Ma. 13 mei Kongo. In verschillende delen van
het land blijft het onrustig en vinden moorden
plaats. Duizenden mensen zijn op de vlucht.
Bid a.u.b. voor korps Brazzaville, om
bescherming voor de medewerkers, dat ze
hun werk kunnen blijven doen en dat het
korps een plaats van rust en veiligheid is en
zal zijn.
Di. 14 mei Morgen zal een assessmentdag
gehouden worden voor aspirant kandidaten
die op weg zijn naar het officierschap. Bid
voor hen dat zij de rust en kracht van God
zullen ervaren deze dag. Bid voor de leden
van het assessmentteam om wijsheid in
inzicht. Bid dat God mensen roept voor het
heilsofficierschap en voor het plaatselijk
officierschap.
Wo. 15 mei In deze periode zijn er door het
hele land Kunst & Theater festivals in de
werkeenheden van W&G. Vandaag in
Gelderland. Bid voor deze festivals en voor de
deelnemers, dat het in hun leven goede
dingen zal uitwerken zoals bijvoorbeeld
eigenwaarde, zelfvertrouwen en vertrouwen
op God.
Do. 16 mei Sulawesi. Na de eerste noodhulp
is het belangrijk dat de wederopbouw
doorgaat.
Bid en dank voor alle medewerkers. Bid om
kracht, volharding en voldoende financiële
middelen.

Vr. 17 mei Korps Harderwijk is bezig met een
periode van 4 maanden gebed, met de vraag aan
God: “Hoe nu verder?” Laten we bidden dat God een
nieuwe weg zal banen en nieuw perspectief zal
geven. “De Heer baant een weg door de wildernis;
wat ik heb te doen is volgen!”
Za. 18 me Medewerkers van Leger des
Heils Jeugdbescherming & Reclassering vragen
gebed voor alle medewerkers. Bid om inzicht om
deelnemers (cliënten) goed te kunnen begeleiden.
Bid om wijsheid voor het management team om de
organisatie goed te kunnen leiden. Bid dat ze als
christelijke organisatie zullen blijven bestaan. Wij
bidden mee!
Zo. 19 mei Elke 3e zondagmiddag van de maand
is er een geloofsontmoeting in Bij Bosshardt
Amsterdam Noord. Ook zijn er regelmatig
geloofsontmoetingen in Bij Bosshardt Nijmegen. Bid
a.u.b. voor deze ontmoetingen en voor al het werk in
de Bij Bosshardt locaties in Nederland.

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.
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