Nieuwsbrief
21 april 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
HET IS PASEN!!!! JEZUS LEEFT!!!

Maandag
2e paasdag

Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
Kapitein Freerk Jan Steging

Dinsdag

19.30 uur Muziekrepetitie

Bijbel: Marcus 16:1-16

Donderdag

10.00 uur Bijbelstudie
17.00 uur Alpha

Jezus heeft de dood verslagen! Ga en
vertel!
Het was God zelf, die in Jezus, op
Goede Vrijdag onze plaats innam. Hij
heeft de verzoening bewerkt. Alleen
God, onze Heer en Schepper, kon
alleen, als het ware borg voor ons
staan, onze plaats innemen, de
eeuwige dood verduren. Met andere
woorden, bij de verzoening, staat God
zelf dus centraal!

Vrijdag

09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingverkoop

Zondag,

09.00 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v.
kapitein Freerk Jan Steging

Na de kruisiging zegt de engel dit: Jullie
hoeven niet bang te zijn. Ik weet dat
jullie op zoek zijn naar Jezus uit
Nazaret. Hij is gestorven aan het kruis.
Maar hij is opgestaan uit de dood.
Als je dit goede nieuws weet dan kan je
niet stil zitten en het voor jezelf houden.
‘k Ben zo blij Jezus redde mij’
‘Trek heel de wereld rond en maak aan
ieder schepsel het goede nieuws
bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal
worden gered, maar wie niet gelooft zal
worden veroordeeld’.

Alvast noteren
26 april t/m 5 mei Vakantie korpsofficieren
5 mei Samenkomst o.l.v. envoy Jannie Bek
6 mei Vergadering Messy Church
12 mei Moederdag samenkomst o.l.v. envoy
Trix Kruisinga
19 mei Samenkomst o.l.v. kapitein Tanja
Steging
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

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.

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

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.

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.

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

Enquête formulier NCD
Vergeet u uw enquête formulier niet in te
leveren. Dan kunnen we het onderzoek gaan
afronden.

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
April 2019
Zo. 21 april Pasen. “Aan het
kruis heeft Christus alle machten overwonnen
die over de wereld wilden heersen. Hij heeft
aan iedereen laten zien dat die machten
verslagen zijn” (Kolossenzen 2:15, BGT).
Halleluja! Bid voor alle vieringen. Bid ook voor
de TV uitzending vanuit korps Leeuwarden,
dat veel mensen door God aangeraakt
worden
Ma. 22 april Op tweede Paasdag wordt weer
de familie sportdag georganiseerd in Almere.
Laten we bidden voor deze dag. We bidden
dat d.m.v. sport generaties met elkaar en met
God worden verbonden.

Vr. 26 april Deze maand gaat de
Ontmoetingswinkel in Wageningen open. Men
verlangt ernaar een buurtgerichte
geloofsgemeenschap te zijn en nog meer te
worden. Bid voor de opstart van deze winkel, voor
de leiders en vrijwilligers en voor het zien van
nieuwe mogelijkheden. Bid om Gods wonderbare
daden en tekenen in Wageningen.
Za. 27 april Vandaag is er in Tsjechië een nationale
dag voor vrouwen. Thema: Wees niet bang,
vertrouw op God. Het is een dag van geestelijke
verdieping, ontmoeting met andere vrouwen en het
stimuleren van onderlinge verbondenheid.. Bid u
mee?!
Zo. 28 april Vandaag doen we voorbede voor de
kinderen die opgevangen worden binnen W&G, in
de korpsen en in uw omgeving. Noem hen bij name
in het gebed! Bid voor het kinderwerk, dat er
kinderen tot geloof zullen komen.

Di. 23 april Start Here Tour. J-Unit Choir
(nationaal LdH jongerenkoor) en Custom
Made (nationale LdH dansgroep) gaan samen
op tournee door Duitsland, Zwitserland en
Italië. Laten we bidden om een gezegende en
inspirerende tournee.
Wo. 24 april Vandaag doen we voorbede
voor al het straatwerk (outreach werk), o.a.
voor de soeprondes met de fiets of bus. Door
middel van soep, koffie, thee en chocomel
komen we in contact met mensen die op
straat verblijven. Bid en dank voor alle
vrijwilligers. Door de soepfietsronde in Ede
zijn er afgelopen jaar zo’n 10 mensen
begeleid naar een vorm van structurele
hulpverlening. Dank God! Bid om visie voor
de toekomst.
Do. 25 april
Binnen het Maatschappelijk
Centrum Rotterdam moet de opvang van
slachtoffers van mensenhandel nog gestalte
krijgen. Fase 1 is dat de teams weten hoe ze
signalen kunnen herkennen en wat ze dan
moeten doen. Vandaag bidden we voor de
implementatie hiervan. We doen voorbede
voor alle voorbereidingen en opvang van
slachtoffers van mensenhandel in het hele
land.

De Heer is waarlijk opgestaan.
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