Nieuwsbrief
28 april 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
Maandag

09.00 uur Uitzoeken kleding
11.00uur Openhuis
13.00 uur Kledingwinkel
13.00 uur Mode maken

Bijbel: Psalm 23
Johannes 20:19-28

Dinsdag

19.30 uur Muziekrepetitie

Relax, Jezus leeft en is hier! Wij mogen
'relaxen' vertrouwen. Het is goed
gekomen. Wij mogen een groot
vertrouwen hebben in Jezus en dat
geeft rust en vrede.
De vrede van Jezus zij met jou. Dat
gaat alle verstand te boven. Dat is
relaxen, dat is er mogen zijn, dat is je
niet zo druk maken. Dat is je realiseren
dat de God van vrede regeert.
Hij is hier, Hij is Bij ons!

Woensdag

19.30 uur Vrouwenontmoeting

Donderdag

17.00 uur Alpha

Vrijdag

09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingverkoop

Zondag,

09.00 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v.
Envoy Jannie Bek

Kledingwinkel

Mode Maken

Elke maandagmorgen wordt er door een leuk
team kleding uitgezocht. Op de
maandagmiddag en de vrijdagmiddag wordt dit
tussen 1 uur en 3 uur verkocht. We hebben
daarvoor een vaste klantenkring en elke keer
weer ontdekken nieuwe mensen onze kleine
winkel. De kleding is van goede kwaliteit en
beslist niet duur. Zo helpen we mensen en het
milieu. Het kleine team verzet ongelofelijk veel
werk hiervoor, elke week weer. We danken
God voor het mooie team dat dit werk doet en
we bidden voor hen en voor de klanten.

Elke maandag komt een leuke groep dames bij
elkaar om te genieten van een kop koffie of thee,
samen te lezen uit een Bijbels dagboek, in gebed te
gaan en dan gaan ze aan de slag met naaimachines
en haak- en breinaalden. Het is ontzettend gezellig
en de mooiste dingen worden gemaakt. Rokken,
broeken, knuffels, tassen, dekens noem het maar op
en de dames maken het. Onder de deskundige
leiding van Ellie en Corrie leren ze steeds iets meer.
Lijkt het u leuk om mee te komen doen? Kom langs
en neem gerust de buurvrouw of je kennis mee.

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

Alvast noteren
29 april t/m 5 mei Vakantie korpsofficieren
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 Opening Openhuis
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

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

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.
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.

Vakantie korpsofficieren
Van 29 april tot en met 5 mei zijn onze
korpsofficieren op vakantie.

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.

In gesprek met Dave en Lois van
Donge.
Jullie zijn de laatste weken druk aan het opruimen
geweest op de 2 bovenste verdiepingen van het
korpsgebouw.
Wat was hier de reden van ?
“Het viel ons op dat de twee etages boven de zaal
alleen nog maar gebruikt werden als opslagruimte.
Hier moest wat aan gedaan worden, zodat we de
mooie grote ruimtes boven weer goed konden gaan
benutten.
Toen zijn we gaan nadenken; wat zijn de toekomst
plannen? Waar hebben we straks plaats voor nodig?
We zijn ertoe gekomen de voormalige peuterruimte
te gaan gebruiken voor de Youth Alpha, wat al een
poosje één van de toekomstplannen is.
Dit is een fantastische manier om jongeren over
Jezus te vertellen en hen een eigen plek te geven.
Het voormalig atelier wordt omgetoverd tot kinder
nevendienst/oppasruimte. Zodat er een eigen plek is
voor kinderen, wanneer zij naar onze
samenkomsten komen. De oude peuterruimte is
daar niet geschikt voor vanwege gehorigheid.
Het is nog niet klaar, we zijn nog druk bezig, maar
het ziet er nu al naar uit dat het hele mooie, fijne
plekken gaan worden, waar jongvolwassenen,
jeugd en kinderen zich thuis kunnen voelen.
Het is geweldig om te zien hoeveel we al bereikt
hebben, volledig zonder budget. We weten dat God
ons zegent wanneer we Zijn Koninkrijk voor ogen
houden, niet alleen voor vandaag, maar ook voor de
toekomst. Bidt u met ons mee dat het plekken
mogen worden waar we kinderen en jongeren
ruimte mogen bieden, waar ze Jezus mogen
ontmoeten? “

Wanneer u naar de Gospel Celebration wilt dan
wordt u verzocht om uw kaart voor 13 mei te
bestellen via www.legerdesheils.nl/celebration.

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

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 en Mei 2019
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
Ma. 29 april Vandaag komen de kapiteins
Adrian en Valeria Roman en hun kinderen Lia
en Alex, uit korps Boekarest in Roemenië,
naar Nederland voor een werkbezoek aan
partnerkorps Enschede. Wilt u meebidden dat
dit gezin een geweldig gezegende tijd zal
hebben en inspiratie zal ontvangen voor hun
leven en werk.
Di. 30 april De afdeling Communicatie is
gestart met een Europese Leger des Heils
campagne tegen mensenhandel. Er is zo veel
leed in de vorm van moderne slavernij! Bid
om een goede campagne.
Wo. 1 mei Vandaag doen we voorbede voor
alle studenten op het MBO, HBO en de
universiteit. Noem in uw gebed jongeren bij
name. Dank en bid voor studentenpastors,
studenten Alpha, christelijke
studentenverenigingen e.d., dat zij het licht
van Christus zullen verspreiden. Bid voor
jongeren die een keuze moeten maken voor
een opleiding of werk, bid om Gods hulp en
leiding.
Do. 2 mei Internationaal Hoofdkwartier. In
deze maand wordt een conferentie gehouden
voor de introductie van het nieuwe
wereldwijde financiële systeem. De
conferentie wordt gehouden in Johannesburg
in Zuid Afrika. Bid voor alle 35 deelnemers
aan deze conferentie om veiligheid en om
begrip van alle veranderingen die het nieuw
systeem met zich meebrengt.
.
Vr. 3 mei In veel korpsen en op afdelingen
worden gebedsmomenten gehouden. Dank
God. Bid om inspiratie en volharding voor de
leiders. Bid dat meer mensen de kracht van
het gebed gaan ontdekken.

Za. 4 mei W&G Gelderland vraagt voorbede voor
een aantal zaken: dat de gemeente Ede meer zorg
zal investeren in kwetsbare daklozen en verslaafde
jongeren dat er een scheiding komt tussen
beschermd wonen en de maatschappelijke opvang
(alles loopt nu door elkaar) en dat er een
nachtopvang komt. Bid mee voor de zorg voor
kwetsbare mensen.
Zo. 5 mei Slowakije. Vandaag bidden we voor het
werk van het ‘jonge’ Leger in Slowakije.
Verschillende officieren gaan in augustus a.s.
veranderen van aanstelling en verantwoordelijkheid.
Bid om een goede overdracht. Bid voor het werk
onder de Roma. Bid om Gods zegen over al het
Legerwerk in Slowakije.

Thema-avond in korps Vlaardingen.
Op maandag 29 april, (morgen) organiseert korps
Vlaardingen een thema-avond met als onderwerp:
“Hoe om te gaan met ethische vraagstukken?”
Gastspreker voor deze avond is Envoy Wim van
Houten. Binnen het Leger des Heils is Envoy Wim
van Houten onder andere actief als voorzitter van
de Commissie Ethische en Maatschappelijke
Vraagstukken en docent Oude Testament
heilssoldaten en adherenten cursus.
U wordt van harte uitgenodigd om deze bijzondere
avond mee te beleven. De koffie staat om 19.00 uur
klaar. Aanvang programma is om 19.30 uur. U bent
van harte welkom. Magnoliastraat 41 Vlaardingen.

Leger des Heils Maassluis
Noordvliet 61
3142CJ Maassluis
(010) 591 27 15
Korps.maassluis@legerdesheils.nl
Korpsofficieren
Kapiteins F.J. Steging en
J.S.H. Steging – Buitenwerf
freerkjan.steging@legerdesheils.nl
tanja.steging@legerdesheils.nl
(010) 592 45 13
(06) 13 06 27 14 (F.J.)
(06) 51 14 48 64 (J.S.H.)
Bankrekening NL34 RABO 0117 375845

