Nieuwsbrief
25 augustus 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
Envoy Jannie Bek

Maandag
11.00 uur Coffee Corner
13.00 uur Kledingwinkel

“Vruchtdragen”
Bijbel: Lucas 13:6-9

Woensdag
11.00 uur Coffee Corner

Een vruchtbare boom is het symbool van leven
naar Gods wil.
Is de boom vruchtbaar? Anders moet hij plaats
maken voor een andere boom.
De tuinman pleit voor de onvruchtbare boom.

Vrijdag
09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingwinkel

Welkom

Personalia
Afgelopen vrijdag is Zr. Corrie Poot
geopereerd in het Franciscus Vlietland
ziekenhuis. Maandag zal zij naar de Marnix
gaan om daar verder te revalideren
We wensen haar veel sterkte en Gods zegen
te ervaren.
We denken aan:
Zr. Nel van Assen
Zr. Thea van der Broek
Zr. Hennie Groenheide
Br. Jan Groenheide
Zr. Annie Hoogenberg
Zr. Sjaan Oosterman
Zr. Margreet Punt
Zr. Corrie Rijkers
Kapitein Cor Steging.
Zr. Trinie Tebrugge
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.

Zondag
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. majoor Jeanne van Hal

Alvast noteren
07 sept NCD dag in Almere
Welkom en bevordering van de kadetten van de
cursus Boodschappers van Genade in Almere
08 sept Samenkomst o.l.v. majoor R. de Vree (VS)
14 sept Kunst en theater Gala
15 sept Samenkomst o.l.v. kapitein F.J. Steging
m.m.v. Kinderkoor Melodia uit Zoetermeer
05 okt Praise en Prayerdag

Welkom en bevordering van de kadetten
Op 7 september vindt het welkom en de bevordering
van de kadetten van de cursus Boodschappers van
Genade plaats. Deze feestelijke avond wordt geleid
door commissioner Hannelise Tvedt en de kolonels
Henrik en Lisbeth Andersen. Medewerking wordt
verleend door Boundless en muziekkorps Almere.
De locatie is Korpsgebouw 'Het Klankbord' in Almere
(Pianoweg 117) De avond begint om 19:00 uur.
De toegang is gratis.

Aanpassing (upgrade) landelijke
kledingwinkels (ontmoetingswinkel)
Vakanties korps Maassluis
Vakantie officieren
12 aug t/m 2 sept.
In de vakantieperiode van de officieren is kapitein
André van der Leij achterwacht (calamiteiten) voor
korps Maassluis.
Voor alle lopende zaken kunt u terecht bij Els en
Rinus Remijnse. (06 41715265-06 41462526)
Dit betekent concreet dat zij contact leggen met
kapitein van der Leij mocht dit nodig zijn.
.
Mode maken start 2 september
Brassband start 3 september
Bijbelstudie start 26 september
Vrouwenbond start 4 september
Messy Church start 28 september
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en
Gods rijke zegen.

D!EN
Na de grote vakantie starten we met het programma
D!EN. Dit zijn 15 lessen naar aanleiding van de
leerstellingen van het Leger des Heils over geloof
en zijn een uitdaging om te komen tot een actieve
christelijke levensstijl. D!EN is gericht op
discipelschap: net als Jezus, leven, leren, verliezen
en liefhebben. Het is een cursus van 15 weken die
erop gericht is om te ontdekken of het
heilssoldaatschap iets voor jou is. We zijn 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.

Zilveren Huwelijksfeest
Maandag 26 augustus a.s.is het 25 jaar geleden dat
Freerk Jan en Tanja Steging in het huwelijk traden.
We wensen hen een mooie dag tijdens hun vakantie
met hun gezin. Voor de toekomst nog vele jaren in
gezondheid en Gods Zegen toegewenst.

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)

NCD
Zaterdag 7 september zal een aantal van ons naar de
NCD dag gaan in Almere.
We zullen daar naar onze uitslagen kijken van de
laatste NCD enquête. We zullen onze ervaringen delen
met andere korpsen en zij met ons. We zullen de
zegeningen delen en vieren. Bovenal ontdekken hoe
God ons zegent met de Natuurlijke Gemeente Groei.
Wanneer we terug kijken naar 4 jaar geleden toen we
startten met het NCD en we het door middel van de
enquête in kaart brachten, zichtbaar maakten waar
onze sterke en minder sterke kanten zijn, ervaren we
en zien we in ons korps een toenemende en
vruchtbare relatie met God en een relatie waarin wij
en anderen Hem meer en meer leren kennen.
Wanneer u hier nog meer van wilt horen, te weten
komen vraag het de teamleden ( Freerk Jan, Tanja,
Anja, Dave, Els, Loïs, Margreet).
Wij willen u hier graag meer over vertellen.
We vragen u: wilt u voor deze dag bidden, om de
leiding van de Heilige Geest.

Gebedsagenda
augustus en september 2019

Zondag 25 aug.
We bidden vandaag voor de
Catherine Programme Summer School, die zal
plaatsvinden van 25-31 augustus. Deelnemers uit
zo’n 10 landen uit Europa, die werkzaam zijn in
leidinggevende posities binnen het Leger des
Heils, employees en net beginnende officieren,
zullen hieraan deelnemen. Laten we bidden dat
iedere deelnemer aan deze week bepaald zal
worden bij wat de missie van het Leger des Heils
voor henzelf en hun werk mag betekenen. Bid dat
men d.m.v. de geboden studie en ontmoeting met
andere deelnemers en met God, weer
geïnspireerd aan het werk mag gaan na deze
week.
Maandag 26 aug.
‘Right at the Heart’ is een
conferentie voor alle landelijk coördinatoren van
jeugdwerk. Vanuit alle landen van de wereld
komen deze mensen samen voor
gebed, Bijbelstudie, workshops en seminars, om
te groeien in karakter, kennis en kwaliteiten.
Dinsdag 27 aug.
Gebed wordt gevraagd
voor leerkrachten, docenten en scholieren die
beginnen aan het nieuw schooljaar. We vragen
God of Hij met hen zal zijn en hun kracht zal
geven in werk en studie.
Woensdag 28 aug. Vandaag bidden we voor
korpsen die zonder eigen officieren verdergaan:
korps Valleistreek en korps Rotterdam-Oost. Bid
om goede en degelijke oplossingen. Bid dat God
hierin zal voorzien.
Donderdag 29 aug. Dank God voor alles wat
voor deelnemers van onze W&G locaties wordt
georganiseerd op het gebied van
vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld: sport, muziek
en creativiteit. Laten we bidden dat meer en
meer deelnemers de innerlijke motivatie en wil
krijgen om daaraan deel te hemen en dat ze ook
zin krijgen om op zondag naar de samenkomst te
gaan.

Vrijdag 30 aug.
Morgen heeft korps Dordrecht een
startdag voor al het jeugdwerk. Bid dat deze dag zal
leiden tot vernieuwde visie en energie voor het komend
seizoen, en tot een goede band tussen alle
jeugdwerkers. Bid voor het jeugdwerk van korps
Dordrecht en voor dat in uw eigen korps.
Zaterdag 31 aug.
“U mag uw zorgen op Hem
afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart” – 1 Petrus
5:7. Laten we vandaag concrete zorgen die op ons hart
liggen, bij de Heer brengen.
Zondag 1 sept.
“Schep in mij een rein hart en
vernieuw in mijn binnenste een vaste geest” – Psalm
51:12. Laten we vandaag bidden dat de heiligingsleer
van het Leger des Heils in onze levens tot zijn recht zal
komen.
Maandag 2 sept.
In September wordt er in Londen
een oriëntatiecursus voor leiders gegeven. Alle nieuw
aangestelde leiders van het Leger des Heils wereldwijd
komen bijna twee weken bij elkaar voor een training in
management en geestelijk leiderschap. Wilt u bidden
voor al deze nieuwe leiders en alle collega’s die er
lesgeven.
Dinsdag 3 sept.
Dank God voor hoe ons Leger des
Heils meer en meer betrokken is geraakt bij
duurzaamheid die alles te maken heeft met Gods
schepping. We bidden voor de beleidsmanager
Duurzaamheid op het hoofdkwartier – voor alle
entiteiten – dat hij alles ontvangt wat hij nodig heeft
voor zijn belangrijke missie.
Woensdag 4 sept. Binnen W&G Zeeland zijn er grote
veranderingen qua regio-indeling. Dit geeft de nodige
verschuivingen van mensen en verantwoordelijkheden,
terwijl op de werkvloer alles zo goed mogelijk moet
doorgaan. Soms wordt de zorg voor de doelgroepen
daardoor ook zwaarder. We bidden om Gods wijsheid,
inzicht en flexibiliteit voor de werkers op alle niveaus.

Alvast noteren.
Donderdag 5 sept. Afdelingen van W&G vragen
ons om te bidden om wijsheid bij het aannemen
van goede medewerkers vanuit de huidige krappe
arbeidsmarkt.
Vrijdag 6 sept.
Verschillende korpsen
hebben een startweekend of startzondag. Bid en
dank hiervoor. Bid dat in dit nieuwe seizoen
bruggen worden gebouwd; naar elkaar, naar de
buurt en naar God.
Zaterdag 7 sept.
Vandaag doen we voorbede
voor de landelijke NCD dag (over natuurlijke
gemeente ontwikkeling). Ook doen we voorbede
voor het welkom van de nieuwe kadetten van de
cursus ‘Boodschappers van Genade’ tijdens een
feestelijke bijeenkomst in ’t Klankbord in Almere.
We bidden om een gezegende en inspirerende
avond, en dat God de kadetten zal leiden en hun
kracht zal geven voor deze nieuwe stap in hun
leven.
Zondag 8 sept.
Custom Made (nationale
dansgroep van het Leger des Heils) treedt
vandaag op en repeteert in Dordrecht. Bid voor
de meiden, dat het dansen hun liefde voor God,
de ander en henzelf vergroot en dat hun
enthousiasme aanstekelijk zal werken. Bid dat
de creativiteit om het evangelie te delen in ons
midden zal groeien.
Deze zondagsbrief is weer voor de
komende twee weken. Er staan wat oude

berichten in, dit voor de vakantiegangers
die weer terug zijn.
Ook de gebedsonderwerpen zijn voor
twee weken.

U kunt u al opgeven op de lijst in de hal.

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.

