Nieuwsbrief
14 juli 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
kapitein Freerk Jan Steging
Bijbel: Psalm 36:6-13 en 1 Johannes 3:1
De Heilige Geest neemt ons mee naar het
Vaderhart van God. Kijk eens naar die grote liefde
en genade van God. Het is iets wonderbaars,
ongewoons, opzienbarend de liefde die de Vader
jou gegeven heeft. Waar jij deelgenoot van mag
zijn. Wat jij mag ervaren.
Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader
ons heeft geschonken.

Personalia
Zr. Len Gortzak uit Dordrecht is gelukkig weer aan
de beterende hand. Zij mocht de afgelopen week
het ziekenhuis weer verlaten.
We wensen haar veel zegen en beterschap.
Zr. Thea van der Broek is geopereerd aan haar
voet. Ze heeft nog heel veel pijn. Graag uw gebed
voor Thea en haar man Ton. We wensen hen
sterkte en Gods zegen toe.
Ook uw gebed gevraagd voor Zr. Gré Dijk en
Zr. Nel van Assen.
We denken aan:
Zr. Annie Hoogenberg
Zr. Gonnie van Leeuwen
Zr. Sjaan Oosterman
Zr. Margreet Punt
Zr. Corrie Rijkers
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.

Maandag
11.00 uur Coffee Corner
13.00 uur Kledingwinkel
Dinsdag
19.30 uur Muziekrepetitie
Woensdag
11.00 uur Coffee Corner
Donderdag
One Army Dag Belmont
Vrijdag
09.00 uur Zaal schoonmaak
Zondag
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. o.l.v. Kapitein André van
der Leij.

Gift/Bijdrage
Tot nu toe is 410 euro binnengekomen voor de
inventaris. Dit is een mooi bedrag om na de vakantie één
en ander aan te pakken. Dank voor uw gift.
Mocht u nog mee willen doen door middel van een gift
voor uw kerk. Dat kan door een bedrag over te maken
op NL34RABO0117375845 ovv gift inventaris.

Vakanties korps Maassluis

Alvast noteren.

De kledingwinkel en Coffee Corner zijn weer
gestart.
1 juli t/m 26 augustus vakantie Modemaken
Vakantie officieren
20 juli t/m 27 juli
12 aug t/m 2 sept.
In de vakantie periode is kapitein André van der
Leij achterwacht (calamiteiten) voor korps
Maassluis.
Voor alle lopende zaken kunt u terecht bij Els en
Rinus Remijnse.
Dit betekent concreet dat zij contact leggen met
kapitein van der Leij mocht dit nodig zijn.
Brassband heeft vakantie in overleg
Bijbelstudie start 26 september
Vrouwenbond start 4 september
Messy Church start 28 september
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en
Gods rijke zegen.

Pastoraal Team
Het pastoraal team van korps Maassluis bestaat
uit:
Kapiteins Steging
Jannie Bek
Dave van Donge
Els Remijnse
Rinus Remijnse
We zijn dankbaar dat Dave van Donge biddend
overwogen heeft om aan te sluiten bij het
Pastoraal Team.
Als u graag een huisbezoek wilt, dan kunt u contact
opnemen met één van de mensen uit het Pastoraal
Team.

U kunt u al opgeven op de lijst in de hal

Alvast noteren
20 t/m 26 juli Jongeren naar SPA
21 juli Samenkomst o.l.v. kapitein A. van der Leij
26 juli SPA Spektakel in Ede
28 juli Samenkomst o.l.v. envoy J. Bek
04 aug Samenkomst o.l.v. kapitein F.J. Steging
11 aug Samenkomst o.l.v. br. P. Groenheide
18 aug Samenkomst o.l.v. majoor Y. Wagenaar
25 aug Samenkomst o.l.v. envoy J. Bek
01 sept Samenkomst o.l.v. majoor J. van Hal
08 sept Samenkomst o.l.v. majoor R. de Vree (VS)
15 sept Samenkomst o.l.v. kapitein F.J. Steging
m.m.v. Kinderkoor Melodia uit Zoetermeer
5 okt Praise en Prayerdag

Bijbelstudie op de avond
Vanaf donderdag 26 september start de Bijbelstudie
weer. Deze keer is het op de morgen om 10.00 uur en op
de avond om 19.00 uur.
Er hebben zich de afgelopen weken mensen opgegeven
en is er gekeken wat de beste avond kon worden en zijn
we uitgekomen op de donderdagavond in de oneven
weken.
Wilt u meedoen op de donderdagavond geef dit dan nog
even door. Voor alle duidelijkheid, de ochtendgroep blijft
gewoon doorgaan om 10.00 uur.

Aanpassing (upgrade) landelijke kledingwinkels
(ontmoetingswinkel)
Van de Veld-Secretaris. In de landelijke stuurgroep is
vastgesteld dat er een projectleider voor de upgrade en
doorontwikkeling van de korpswinkels nodig is. Inmiddels
is duidelijk geworden, dat deze taak vervuld gaat worden
door Barbara Steen. Zij zal per 1 september haar taken
oppakken. Tot die tijd is zij werkzaam bij ReShare als
regio-coördinator Zuid van de Rehare Stores. We zijn blij
dat zij het Kerkgenootschap, als ook het programma
'geloven in de buurt' komt versterken met haar
expertise.
Over de wijze waarop dit project verder wordt uitgerold
zullen wij te zijner tijd vernemen. Belangrijkste
uitgangspunt is, dat onze kledingwinkels niet alleen geld
moeten genereren (hoe mooi ook voor de exploitatie),
maar dat het vooral ontmoetingsplekken moeten zijn
waar mensen op een laagdrempelige manier met het
Leger des Heils in aanraking komen en daarmee ook met
onze missie, tot heil en redding van mensen.
(Wordt vervolgt)

Spa spektakel
Op 26 juli is er weer de Spa Spektakel in Ede.
Voorafgaand is er de Spa week waar 4 van onze mensen
ook naar toe gaan. Zij zijn gevraagd om de Bijbelstudie
groepen daar te leiden. Daarom graag uw gebed voor
hen.
De vrijdagavond is er dan een afsluiting. Dit wordt
gehouden in De Evangelische Gemeente De Schuilplaats
in Ede. Het festival laat zien wat de deelnemers aan SPA
hebben geleerd tijdens hun muzikale kamp!
Kom jij ook? Je kunt de tickets online
bestellen: https://www.legerdesheils.nl/agenda/

Mannenavond 15 oktober 18.30 uur
In het nieuwe seizoen willen we ook graag een keer een
mannenavond organiseren. Het voorstel is om dat één
keer op de dinsdagavond te doen. De meeste mannen
zijn dan toch al aanwezig voor de muziek.
De bedoeling van deze avond is om als mannen eens na
te denken over wie Christus voor ons is. We gebruiken
de gelijkenis van de verloren zoon als leidraad. Maar
wie was die andere zoon eigenlijk? Die zoon die wel
netjes in het gareel leek te lopen.
Deze avond komen we samen en beginnen we met een
maaltijd. De kosten zijn € 2,50. Zet de datum alvast in
uw agenda en nodig vrienden en kennissen uit.

Gebedsagenda
Juli 2019

Zondag. 14 juli Lied 50, couplet 2: “Treed binnen,
Heer, bij mij!! Betoon Uw reddingskracht. Herstel,
vernieuw en maak mij vrij. Verlos mij door Uw
macht”. Bid voor alle vieringen in korpsen en op
afdelingen, dat we Zijn reddingskracht zullen
ervaren.
Maandag. 15 juli Mozambique. De tropische
cycloon Idaï heeft dit jaar een verwoestend effect
gehad in Mozambique. Wilt u bidden voor het
Leger des Heils, dat in samenwerking met het
Rode Kruis hulp verleent aan de zwaarst getroffen
families. In de gebieden Zambezi en Tete wordt
onderzoek gedaan naar welke hulp nog nodig is.
Wij bidden mee.
Dinsdag. 16 juli Ons gebed wordt gevraagd voor
alle vrijwilligers die zich iedere week inzetten voor
de kledingwinkel en het open huis in
Scheveningen. Regelmatig ontmoet men nieuwe
bezoekers. Bid voor dit werk in Scheveningen en
voor de Leger des Heils winkels en open huizen bij
u in de buurt.
Woensdag. 17 juli De financiële situatie van
werkeenheden vergt altijd grote stuurmanskunst.
Soms zit het financieel mee,
soms wordt een werkeenheid onverwacht
geconfronteerd met financiële tegenvallers. Dan
zijn stevige maatregelen nodig en creativiteit om
de situatie weer om te buigen in de goede
richting. Wij bidden voor hen die leiding geven,
om moed, creativiteit en om kracht om vol te
houden.
Donderdag. 18 juli We vragen gebed voor de
kandidatenraad die vanmorgen gehouden wordt.
Wilt u bidden om wijsheid en inzicht voor de leden
en voor degenen die besproken worden. Bid dat
mensen, jong en ouder, gaan opstaan om
verantwoording te nemen als officier of plaatselijk
officier.

Vrijag. 19 juli Korps Kennemerland vraagt gebed voor
de nieuw gestarte activiteiten die na de zomervakantie
weer voortgezet zullen worden. We bidden om
bestendiging van deze activiteiten. Graag ook voorbede
voor activiteiten voor de jeugd, het NCD proces in de
korpsen en voor majoor Dini Veenendaal en haar werk
daar.
Zaterdag. 20 juli We doen voorbede voor het SPA
weekend. Bid voor de leiders, de kinderen en jongeren.
Bid dat het thema ‘Better Together’ de kinderen en
jongeren helpt om te ontdekken wie ze zijn en wat ze
kunnen betekenen voor de uitbreiding van Gods
Koninkrijk.
Zondag. 21 juli Iedere derde zondag van de maand is er
om 14.00 uur een dienst in zorgcentrum Buitenhaeghe in
Almere. We bidden voor deze dienst, voor de bewoners,
personeel, medewerkers en bezoekers om Gods rijke
zegen. Bid a.u.b. ook voor de diensten in zorgcentra bij u
in de buurt.

