Nieuwsbrief
16 juni 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
Kapitein Freerk Jan Steging
Vandaag is het vaderdag.
Bijbel: Efeze 5:18-20 en Galaten 5:22-25
Vrucht van de Geest
De vrucht van de Heilige Geest is Liefde, Vreugde,
Vrede, Geduld, Vriendelijkheid, Goedheid, Geloof,
Zachtmoedigheid, Zelfbeheersing.
Soms is het laten zien van de vrucht van de Geest
lastig. En vaak gebeurt het dat we onze blik niet op
Jezus richten maar op de omstandigheden van ons
zelf en van de wereld. Dingen die je soms
overkomen. Hoe kan de vrucht van de Heilige
Geest ten volle, ten diepste in ons verankerd
worden?
‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!

Maandag
11.00 uur Coffee Corner
13.00 uur Kledingbeurs
13.00 uur Mode maken
19.00 uur Vergadering korpsraad
Dinsdag
19.30 uur Muziekrepetitie
Woensdag
11.00 uur Coffee Corner
Donderdag
10.00 uur Bijbelstudie
Vrijdag
09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingverkoop
Zaterdag
11.00 uur Messy Church
Zondag
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapitein F.J. Steging

Onkruid
Met het mooie weer en de nodige regen groeien er de
prachtigste bloemen en zien we de natuur in volle bloei
staan.
Dit betekent ook dat om het gebouw de plukjes onkruid
weer beginnen te groeien.
Als u een uurtje over hebt, mogen wij dan een beroep op
u doen om dit weg te halen? 4 mensen een kwartiertje
en het is ook weg ;-)
Gereedschap is aanwezig.

Korpsdag ’Samen Beter'
Op zaterdag 6 juli vieren we onze korpsdag. Deze dag
begint om 13.00 uur en om 17.00 uur sluiten we af met
een gezamenlijke maaltijd. Het wordt een onvergetelijke
dag waarin we God mogen ontdekken en elkaar gaan
ontdekken. Het thema van deze dag is ‘beter samen’.
Tijdens deze dag willen we alle afdelingen van ons korps
uitnodigen om samen een mooie middag te beleven. Een
middag van verbondenheid en samen gezellig. Waarin we
beleven dat het God is die ons het goede wil geven.
Op het bord hangt een opgavenlijst!
O ja. Vroeger had je stuif-es-in. Deze dag noemen we het
bonte-middag-uur. Als je iets leuks hebt om te delen geef
dit dat ook op. We rekenen op u allen! ’Samen beter’ De
kosten van deze dag zijn €5,- en kinderen €2,50

Alvast noteren
Personalia
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.
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.

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.

24 juni NCD-overleg
30 juni Samenkomst o.l.v. kapitein F.J. Steging
04 juli Laatste Bijbelstudie
06 juli Korpsdag
07 juli Samenkomst o.l.v. kapitein A. van der Leij
14 juli Samenkomst o.v. kapitein F.J. Steging
20 t/m 26 juli Jongeren naar SPA
21 juli Samenkomst o.l.v. kapitein A. van der Leij
26 juli SPA Spektakel
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
mmv Kinderkoor Melodia uit Zoetermeer

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
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?

Gebedstour
Donderdag a.s. staat er weer een Gebedstour op de
planning! Er wordt dan een tour rond Gouda gehouden.

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!

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. 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.
Ma. 17 juni Dank en bid voor alle
bedrijfsbureaus van W&G, voor alle medewerkers
en leidinggevenden. Dank en bid voor alle
gebedsmomenten op W&G afdelingen. Zo wordt
invulling gegeven aan ‘Bid en werk’.
Di. 18 juni
Vandaag doen we voorbede
voor leiders van het Leger des Heils in Tsjechië en
Slowakije, de Lt.-kolonels Tone en Frank
Gjeruldsen, de majoors Ardi en Henk van Hattem
en br. Premek Kramerius. Bid en dank voor hen en
hun gezinnen. Bid om Gods wijsheid, leiding en
bescherming.
Wo. 19 juni We bidden voor die korpsen die geen
korpsofficier hebben. Bid om een goede
samenwerking tussen de korpsleden. Bid om de
hulp van de Heilige Geest. Dank en bid voor mensen
‘op leeftijd’ die besluiten officier van het Leger des
Heils te worden.
Do. 20 juni We doen voorbede voor het nieuwe
werk van het Leger des Heils in Geleen, een
samenwerkingsverband van korps Treebeek en
W&G. Bid om Gods zegen en om voortgang van dit
nieuwe werk.
Vr. 21 juni Vandaag doen we voorbede voor een
project van het Leger des Heils in Mali. Het
bestaande alfabetiseringsproject wordt uitgebreid
met 4 gemeenschappen. In deze gemeenschappen
zijn onlangs 2 nieuwe korpsen en 2 buitenposten
geopend. Het primaire doel is dat 300 mensen
leren lezen, schrijven en rekenen en dat 10 mensen
les krijgen over mensenrechten. Wij bidden mee.

Za. 22 juni
Perron 3 in Helmond. Dank God
voor de goede samenwerking tussen het
ambulante team van W&G en Perron 3 in hetzelfde
gebouw. Bid dat men genoeg
vrijwilligers blijft vinden en dat de sfeer vol zal zijn van
de Heilige Geest. Perron 3 is nu ruim 2 jaar open. Bid om
visie voor de toekomst!
Zo. 23 juni
We bidden om eenheid in het Leger des
Heils – One Army – tussen de korpsen en de mensen
onderling. “Maak ons één, Heer, opdat de wereld weet
dat U zond Uw Zoon”.

