Nieuwsbrief
21 juli 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
kapitein André van der Leij
Bijbel: Johannes 15:1-12
“De wijnstok en de ranken.”

Personalia
Zr. Gré Dijk is opgenomen in het Franciscus
Ziekenhuis in Schiedam.
Ook uw gebed gevraagd voor
Zr. Nel van Assen.
Br. Jan Groenheide heeft van de artsen geen
goede berichten gekregen. Hij wacht nu op een
operatie en verdere behandelingen.
We wensen hem en Jorien heel veel kracht en
Gods Zegen voor nu en de komende tijd.

Maandag
11.00 uur Coffee Corner
13.00 uur Kledingwinkel
Woensdag
11.00 uur Coffee Corner
Vrijdag
09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingwinkel
19.00 uur SPA Spektakel in Ede

De Schuilplaats,Otterloseweg 18-A ,6718 ZM Ede

Zondag
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. o.l.v. envoy Jannie Bek.

Alvast noteren.

We denken aan:
Zr. Thea van der Broek
Zr. len Gortzak
Zr. Hennie Groenheide
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.

U kunt u al opgeven op de lijst in de hal

Vakanties korps Maassluis

Alvast noteren

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
Vakantie officieren
07 sept NCD dag in Almere
20 juli t/m 27 juli
Welkom en bevordering van de kadetten van de
12 aug t/m 2 sept.
cursus Boodschappers van Genade
08 sept Samenkomst o.l.v. majoor R. de Vree (VS)
In de vakantieperiode is kapitein André van der Leij
14 sept Kunst en theater Gala
achterwacht (calamiteiten) voor korps Maassluis.
15 sept Samenkomst o.l.v. kapitein F.J. Steging
Voor alle lopende zaken kunt u terecht bij Els en
m.m.v. Kinderkoor Melodia uit Zoetermeer
Rinus Remijnse. (06 41715265-06 41462526)
05 okt Praise en Prayerdag
Dit betekent concreet dat zij contact leggen met
kapitein van der Leij mocht dit nodig zijn.
Aanpassing (upgrade) landelijke kledingwinkels
Els en Rinus hebben vakantie van 29 juli t/m 11
(ontmoetingswinkel)
augustus.
Van de Veld-Secretaris. In de landelijke stuurgroep is
vastgesteld dat er een projectleider voor de upgrade en
Brassband start 3 september
doorontwikkeling van de korpswinkels nodig is. Inmiddels
Bijbelstudie start 26 september
is duidelijk geworden, dat deze taak vervuld gaat worden
Vrouwenbond start 4 september
door Barbara Steen. Zij zal per 1 september haar taken
Messy Church start 28 september
oppakken. Tot die tijd is zij werkzaam bij ReShare als
regio-coördinator Zuid van de Rehare Stores. We zijn blij
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en
dat zij het Kerkgenootschap, als ook het programma
Gods rijke zegen.
'geloven in de buurt' komt versterken met haar
expertise.
D!EN
Over de wijze waarop dit project verder wordt uitgerold
Na de grote vakantie starten we met het
zullen wij te zijner tijd vernemen. Belangrijkste
programma D!EN. Dit zijn 15 lessen naar
aanleiding van de leerstellingen van het Leger des uitgangspunt is, dat onze kledingwinkels niet alleen geld
moeten genereren (hoe mooi ook voor de exploitatie),
Heils over geloof en zijn een uitdaging om te
komen tot een actieve christelijke levensstijl. D!EN maar dat het vooral ontmoetingsplekken moeten zijn
waar mensen op een laagdrempelige manier met het
is gericht op discipelschap: net als Jezus, leven,
Leger des Heils in aanraking komen en daarmee ook met
leren, verliezen en liefhebben. Het is een cursus
van 15 weken die erop gericht is om te ontdekken onze missie, tot heil en redding van mensen.
(Wordt vervolgt)
of het heilssoldaatschap iets voor jou is. We zijn
De kledingwinkel en Coffee Corner zijn weer
gestart.
1 juli t/m 26 augustus vakantie Modemaken

blij dat er 1 persoon is die aangegeven heeft om
Heilssoldaat te willen worden. Wil je graag mee
doen? Geef het aan de korpsofficieren door en
kom gerust de eerste keer kijken als je nog twijfelt.
Na de vakantie worden de tijden bekend.

Bezoek Veldsecretaris
Op zondag 8 september komt de Veldsecretaris
(directeur Kerkgenootschap), Majoor Richard de
Vree, de samenkomst bij ons leiden.
Ik roep u allen op om te komen en deze zondag
met ons mee te beleven. Na afloop is er ook de
ruimte om de Majoor te ontmoeten.

Spa spektakel
Afgelopen vrijdag is de SPA week begonnen.
Vier van onze mensen zijn daar ook naar toe gegaan. Zij
zijn gevraagd om de Bijbelstudie groepen daar te leiden.
Daarom graag uw gebed voor Dave, Loïs, Cor en Tim. Op
vrijdagavond, 26 juli is er weer de afsluiting van deze
week in Ede. Dit wordt gehouden in ‘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/

Gebedsagenda
Juli 2019

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.
Maandag. 22 juli
Dienstencentrum
Winterswijk heeft een interne verbouwing
ondergaan. Men is heel dankbaar dat dit mogelijk
was. We doen voorbede voor dit centrum, voor
coördinator Hanny Noorman, voor de vrijwilligers
en voor alle plannen voor het nieuwe seizoen om
de buurt erbij te betrekken. Bid dat God op alle
terreinen dit centrum zal zegenen en dat het één
van de buurtgerichte geloofsgemeenschappen is
en zal zijn waar we als Leger des Heils visie voor
hebben.
Dinsdag. 23 juli
Sinds dit jaar organiseert
korps Arnhem een aantal keer per jaar
‘Groeizondagen’. Op deze zondagen nemen
korpsgenoten met elkaar, door middel van
workshops en gebed, extra tijd voor geloofsgroei
en geestelijke verdieping. Wilt u bidden dat deze
zondagen zullen leiden tot groei onder
korpsgenoten. In het bijzonder kunt u bidden voor
de Arnhemse korpsgenoten die nog maar
kortgeleden met het geloof in aanraking zijn
gekomen.
Woensdag. 24 juli
Vandaag is er een
introductiedag voor de kandidaten die in
september starten met de opleiding tot officier.
Bid voor hen dat ze een goede start maken en
gezegend en bemoedigd worden in dit samenzijn.
Donderdag. 25 juli Samen zijn we financieel
verantwoordelijk voor ons geestelijk thuis. Bid
dat iedereen naar vermogen vrijgevig zijn/haar
aandeel (patroongeld) zal bijdragen. Bid om
inzicht, bereidwilligheid, acties en groei op dit
terrein.

Vrijdag. 26 juli
Vanavond vindt het afsluitende
SPA Spektakel plaats. Dank God! Bid hiervoor, dat alles
zal zijn tot Gods eer en dat het vrucht zal dragen in de
levens van deelnemers, leiders en bezoekers.
Zaterdag. 27 juli
Wat zou het mooi zijn als we nog
meer als leraren elkaar geestelijk zouden opbouwen; dat
we de kansen benutten om vanuit oprecht verlangen, en
niet alleen vanuit verantwoordelijkheid, in elkaar te
investeren, zodat er over en weer groei zal plaatsvinden
doordat we elkaar positief beïnvloeden. Dat we
metterdaad bouwstenen zijn van Christus’ Gemeente.
Laten we hier vandaag voor bidden.
Zondag. 28 juli
Op zondag dienen we elkaar in en
rond de eredienst. Mensen zetten zich in voor de
beamer, beeld en geluid, als muzikant, zanger,
jeugdwerker, deursergeant, voor de catering enz. enz.
Noem mensen met zulke taken bij name in uw gebed en
bid voor hen dat ze hun mooie taak met passie kunnen
blijven uitvoeren.

