Nieuwsbrief
26 mei 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

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

Maandag

Bijbel: Lucas 4:14-19
Handelingen 19:1-7
We gaan verder met het thema: nieuwe
generatie christenen. De Heilige Geest is geen
middel, geen toevoeging, het is een noodzaak
voor ons allemaal. Zonder de Heilige Geest
zijn wij ballonnen die leeglopen. Vandaag
vraagt Paulus aan de leerlingen van Johannes
‘hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen
jullie tot geloof kwamen?’
Luister: er is goed nieuws! Vandaag wil God
zijn Geest aan ons allen geven. Voor de één
betekent dat voor het eerst gedoopt worden
met de Heilige Geest en voor de ander meer
vervuld worden met Gods Geest.

Dinsdag

Wat zegt de Heilige Geest vandaag tegen jou?

Alvast noteren
9 juni Pinksteren samenkomst o.l.v. kapitein
Freerk Jan Steging
15 juni Gospel Celebration in Ede
16 juni Vaderdag Samenkomst o.l.v. kapitein
Freerk Jan Steging
17 juni Vergadering korpsraad
22 juni Messy Church
23 juni Samenkomst o.l.v. kapitein Freerk Jan
Steging
30 juni Samenkomst o.l.v. kapitein Freerk Jan
Steging
6 juli Korpsdag
7 juli Samenkomst o.l.v. kapitein André van
der Leij

09.00 uur Uitzoeken kleding
10.00 uur Vergadering Coffee Corner
11.00uur Coffee Corner
13.00 uur Kledingwinkel
13.00 uur Mode maken
15.15 uur Messy Church bespreking
19.00 uur NCD vergadering
19.30 uur Muziekrepetitie

Woensdag

11.00 uur Coffee Corner
19.30 uur vrouwenontmoeting

Donderdag

Hemelvaartsdag Start “Getriggerd
door de Geest 10 dagen van gebed”

Vrijdag

09.00 uur Zaal schoonmaak
Geen Kledingverkoop

Zaterdag

12.00 uur Regio Gebedsdag in
Vlaardingen

Zondag,

09.00 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v.
Majoor Wil Visser
17.00 uur Regionale Praise en Prayer
in onze korpszaal

Bijbelstudie op de avond
Het formulier om aan te geven of je op de avond
Bijbelstudie wilt, hangt deze week nog op het
aanplakbord.
Geef even aan welke avond. Tot nu toe blijkt de
donderdagavond de beste avond te zijn.
Na de grote vakantie willen we hiermee beginnen.

Personalia

Opening Coffee Corner maandag 20 mei
j.l.

Bevorderd tot heerlijkheid
20 mei jl is Fetske Schram- ten Hoor
bevorderd tot heerlijkheid. We
wensen Henk en de verdere
familie Gods kracht en nabijheid
toe.

Afgelopen week mochten we een hele mooie
opening beleven van onze Coffee Corner. Veel
mensen hebben we mogen begroeten.
Tevens zijn we God dankbaar voor de gesprekken
die we hebben mogen hebben zowel in de stad als
in onze Coffee Corner.

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.

GEBEDSACTIE
Tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren wordt
dit jaar een Legerbrede gebedsactie
gehouden. Het thema voor deze 10 dagen
van gebed is “Getriggerd door de Geest”. In
verband met de Landelijke Gebedsactie
"Getriggerd door de Geest" van 30 mei t/m 8
juni, zal in onze regio korps Vlaardingen 1
dag/24 uur geopend zijn met een
gebedsruimte: zaterdag 1 juni 12.00 uur zondag 2 juni 12.00 uur.
Op de aanplakbord hangt een overzicht voor
deze dag.

Vergeet het niet door te geven. Elke maandag en
woensdag van 11.00 uur tot 15.00 uur zijn we
open. Voor een warm welkom hoef je niet ver te
zoeken!

Regionale Praise & Prayer
Het thema is: Wat geloven wij?
Beleef het zondag 2 juni om 17.00 uur tijdens
regionale Praise & Prayer! Een avond vol lofprijzing,
aanbidding en gebed!
Dit is een regionale Praise & Prayer, dat betekent
dat er ook mensen uit de omliggende korpsen zullen
komen.
Iedereen is van harte welkom en de entree is gratis!
Kom en nodig mensen uit!

NCD
Vandaag hebben we na de samenkomst iets te
vieren. We hebben namelijk de uitslag van onze
NCD enquête.
En die resultaten laten zien dat we wat te vieren
hebben.
Gisteren was er Messy Church. Al 2 jaar is dit
een groot succes. Deze keer was het thema
‘Let it Rain’. ‘Laat het regenen’ sluit aan bij het
goede dat God ons wil geven. Zijn liefde,
blijdschap, vrede, goedheid, geduld, geloof,
vriendelijkheid, zachtmoedigheid en
zelfbeheersing.

Direct na de samenkomst, voordat we met elkaar
aan de koffie of thee gaan, willen we graag in het
kort de resultaten laten zien.
Ik kan u al wel vertellen dat het een hele goede
uitslag is. Op alle kenmerken is de score gestegen.
We groeien in kwaliteit!
En dat is ook te merken. We hebben het goed met
elkaar en we zien en merken dat we geestelijk en in
aantallen groeien.
We zijn God dankbaar dat we gemeente van Hem
mogen zijn. We laten ons leiden door de Heilige
Geest en richten ons op Koning Jezus.

We hebben o.a.

geurige harten gemaakt

Na de samenkomst en de korte presentatie is er dan
ook koffie met heerlijk gebak.
Als je tenminste gebleven bent voor de uitslag,
anders weet je niet wat we vieren .

Schoonmaak zaal

een stempelactiviteit over goedheid en
zelfbeheersing oefenen in een parcours en
spel

De schoonmaak van de zaal is door allerlei
omstandigheden een lastig onderdeel van ons
korps. Toch doen we met elkaar ons best.
Om niet steeds dezelfde mensen hiermee te
belasten heeft de korpsraad het volgende antwoord.
Elke onderafdeling laat de zaal, keuken, toiletten enz
schoon achter.( ruimt op en maakt schoon)
Door met elkaar daar aandacht aan te geven is het
voor de volgende activiteit prettig beginnen.

Gebedstoer
Volgende maand staat er weer een Gebedstoer op
de planning! donderdag 20 juni.
Er wordt dan een tour rond Gouda gehouden.

Geduld oefenen en zelfbeheersing
We sloten af met een lekkere lunchmaaltijd.

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
Mei en juni 2019

Vr. 31 mei Actie 10 dagen van gebed. Bid om
vergeving van onze zonden en schulden,
persoonlijk, maar ook als Leger des Heils. Alles wat
er mis gaat en is gegaan, laten wij God daarvoor
om vergeving bidden. We willen ons daarover
Zo. 26 mei Gebed voor de 6 speerpunten van verootmoedigen. “Heer, U kent ook ons falen, de
het beleid van het Kerkgenootschap Leger des zonden die U bedroeven”. (lied 339) Bidden tot de
Heils.
Heer die vergeeft, baant de weg naar vernieuwing!
e
4 Speerpunt: Samenwerking in de regio. Er is
Za. 1 juni
10-Daagse gebedsactie is gaande.
maar één Leger des Heils, One Army. Bid dat
Korps Treebeek organiseert vandaag een grote
alle muren tussen de verschillende entiteiten
voorjaarsmarkt waar ook de buurt aan mee kan
en afdelingen zullen wegvallen en dat we als
doen. Bid om succes en zegen. Bid dat we iedere
één Leger zullen optrekken en samenwerken.
kans grijpen om met onze buurt in contact te komen
Ma. 27 mei Gebed voor de 6 speerpunten van en te bouwen aan relaties.
het beleid van het Kerkgenootschap Leger des
Zo. 2 juni
10-Daagse gebedsactie is gaande.
Heils.
W&G Gelderland organiseert voor de deelnemers
5e Speerpunt: Groeien in kwaliteit en
‘HOOP avonden’. Bid voor deze avonden, dat
kwantiteit. “Bid dat we door ons aan de
mensen een stap in het geloof zullen nemen. Bid
waarheid te houden en elkaar lief te hebben,
dat elke afdeling en elk korps een plek van Geloof,
samen volledig toe groeien naar Hem die het
Hoop en Liefde zal zijn. We bidden ook voor de
hoofd is: Christus” (Efeziërs 4:15)
herdenkingsdienst in Hospice Rozenheuvel.
Di. 28 mei Gebed voor de 6 speerpunten van
het beleid van het Kerkgenootschap Leger
des Heils. 6e Speerpunt: Mobiliseren van
onze strijdmacht. Bid dat we allemaal
onverminderd toegewijd zullen zijn aan onze
Heer, dat we daarin aanstekelijk zijn en
anderen mee zullen nemen. “Zet, heil’ge
Geest, ons in vuur en vlam” (lied 335).
Wo. 29 mei Iedere laatste woensdag van de
maand houdt Dienstencentrum Hoogezand
een maaltijdproject, gekoppeld aan een
samenkomst op dezelfde avond. We doen
voorbede voor deze maaltijd en samenkomst
en voor het verdere werk in het
dienstencentrum.
Do. 30 mei Hemelvaartsdag, Kroningsdag.
Op deze Hemelvaartsdag start de actie ‘10
dagen van gebed in en voor het Leger des
Heils’. Biddend leggen we een deken van
gebed over het Leger des Heils. We zijn
100% afhankelijk van God. Zonder Hem
kunnen we niets doen. Maar vanaf Zijn troon
vestigt de Zoon Zijn heerschappij. Laten we
Hem daar vandaag voor danken en prijzen.

Hebben jullie de Heilige Geest
ontvangen toen jullie het geloof
aanvaardden?
Handelingen 19:2
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