Nieuwsbrief
30 juni 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

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

Maandag
Kledingwinkel en Coffee Corner vakantie
t/m 12 juli

Bijbel: Kolossenzen 2:6-7 en Romeinen 1:16-17

Dinsdag
Vandaag gaan we kijken naar een paar passages uit 19.30 uur Muziekrepetitie
de Bijbel die Paulus geschreven heeft als
aanmoediging om door te gaan in de keuze om
Donderdag
Jezus te blijven volgen.
Het begint met de aanmoediging om sterk te staan 10.00 uur Bijbelstudie ‘Aanbidding’
Laatste van dit seizoen met taart
in het Evangelie van Jezus. Om er trots op te
zijn! We hebben een machtige Heer!
Vrijdag
Schaam je er niet voor. Sta in Gods overwinning.
09.00 uur Zaal schoonmaak
Want je staat aan de goede kant, je staat aan de
winnende kant.
Zaterdag
God heeft gekozen en kiest voor jou! Wat een
13.00 uur Korpsdag ’Samen Beter’
bemoediging.
Het beste wat je kunt doen is in Hem geworteld
blijven. Het blijde Evangelie leert ons dat we
dieper mogen gaan met Jezus.
‘Wees dan vervuld van dankbaarheid’.
Dankbaarheid die komt doordat je je laat vullen
door de Heilige Geest.
Heer
Wij winden ons op over allerlei
onbenulligheden
verheffen onze stem
en maken drukke gebaren
als het om futiliteiten gaat
Geef ons eindelijk eens de grote opwinding
en begeestering als het om U gaat.
Steek in ons het vuur aan van een diep
en gelukkig makend geloof.
Uit: Gebedenboek, Toon Hermans

Zondag
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapitein André van der Leij

Korpsdag ’Samen Beter'
Op zaterdag 6 juli vieren we onze korpsdag. Deze dag
begint om 13.00 uur en om 17.00 uur sluiten we af met
een gezamenlijke maaltijd. Het wordt een onvergetelijke
dag waarin we God mogen ontdekken en elkaar gaan
ontdekken. Het thema van deze dag is ‘beter samen’.
Alleen vandaag hangt de opgavenlijst er nog i.v.m.
inkopen.
Momenteel staan er al 31 mensen op de lijst

Alvast noteren
14 juli Samenkomst o.l.v. kapitein F.J. Steging
20 t/m 26 juli Jongeren naar SPA
21 juli Samenkomst o.l.v. kapitein A. van der Leij
26 juli SPA Spektakel
28 juli Samenkomst o.l.v. envoy J. Bek
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
08 sept Samenkomst o.l.v. majoor R. de Vree (VS)
15 sept Samenkomst o.l.v. kapitein F.J. Steging
m.m.v. Kinderkoor Melodia uit Zoetermeer

Bijbelstudie op de avond

Personalia
Zr. Gonnie van Leeuwen uit Dordrecht heeft last
van een infectie aan haar been en gordelroos. Dit
betekent dat zij nu thuis zijn en niet op hun adres
in Hoek van Holland.
Wilt u a.u.b Gonnie en haar man Jan gedenken in
uw gebeden.
Zr. Len Gortzak uit Dordrecht wacht op een
operatie de komende week.
Ook voor haar en haar man vragen wij uw gebed.
Zr. Jorien Groenheide heeft mooie berichten
gekregen van haar behandelende artsen.
Zij dankt u voor de getoonde belangstelling door
middel van kaartjes.
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.

Vanaf donderdag 26 september start de Bijbelstudie
weer. Deze keer is het op de morgen om 10.00 uur en op
de avond om 19.00 uur.
Er hebben zich de afgelopen weken mensen opgegeven
en is er gekeken wat de beste avond kon worden en zijn
we uitgekomen op de donderdagavond in de oneven
weken.
Wilt u meedoen op de donderdagavond geef dit dan nog
even door. Voor alle duidelijkheid, de ochtendgroep blijft
gewoon doorgaan om 10.00 uur.
Gift/Bijdrage
Zoals u kunt zien is er al veel veranderd in het gebouw.
Mooie zitplaatsen, nieuwe kopjes, borden, pannen, etc.
We willen ook graag in de korpszaal wat dingen
veranderen. Denk hierbij aan een scherm aan de
achterkant van de zaal zodat ook de muzikanten en
speciaals het programma beter kunnen zien. Banners
voor in de zaal met duidelijke teksten erop en een betere
plek voor de beamer met de computer en mengtafel.
Ook willen we aan de buitenkant het nodige doen om
duidelijk onze missie en doel aan Maassluis kenbaar te
maken.
Dit kunnen we met elkaar doen, alleen is er wel geld voor
nodig. En alle beetjes helpen.
We hebben al diverse toezeggingen gekregen voor
donaties. Hartelijk dank daarvoor.
Kan ik ook een beroep op u doen om hiervoor een gift te
geven?

Vakanties korps Maassluis
1 juli t/m 12 juli Kledingwinkel
1 juli t/m 12 juli Coffee Corner
1 juli t/m 26 augustus Modemaken
Brassband in overleg
Bijbelstudie laatste 4 juli, eerste 26 september
Vrouwenbond start 4 september
Messy Church start 28 september
Vakantie officieren
20 juli t/m 27 juli
12 aug t/m 2 sept.
Zoals u kunt zien begint de vakantie al vorm te
krijgen. De meeste onderafdelingen zijn of gaan
deze week met vakantie.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en
Gods rijke zegen.

Bericht van de Legerleiding
Het verheugt mij u te kunnen laten weten dat vanaf 1
juli 2019 Martin Brand in dienst treedt bij het Leger
des Heils. Voor velen is Martin Brand een zeer
bekende naam
(www.martinbrand.org) en we zijn dan ook blij dat hij
ervoor gekozen heeft om vanaf heden zijn gaven en
talenten als medewerker binnen onze organisatie in te
zetten tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Afgelopen februari heeft Martin een bijdrage geleverd
aan de Officierenconferentie en sindsdien zijn er vele
gesprekken gevoerd over onder andere een
dienstverband bij het Leger des Heils.
Martin heeft er echter niet alleen voor gekozen om
binnen het Leger te gaan werken, maar ook om actief
lid te worden van een korps en daarmee de reis te
beginnen naar het heilssoldaatschap. Martin zal
structureel deel gaan uitmaken van het team dat
wordt opgericht om ‘Geloven in de buurt’ te
implementeren. Hij zal als zodanig onder de
verantwoordelijkheid van de programmadirecteuren
komen te vallen. Eveneens zal hij betrokken worden
bij de totstandkoming en ontwikkeling van een SAY
Mission Hub gericht op jongeren, dat ook een
uitwerking is van ‘Geloven in de buurt’.
Wij heten Martin van harte welkom binnen onze
organisatie en bidden hem Gods onmisbare zegen toe
bij het vervullen van de nieuwe taak die voor hem ligt.
Namens de Territoriaal Commandant
Met vriendelijke groet,
Henrik Andersen, Kolonel, Chef-secretaris
Nederlands, Tsjechisch en Slowaaks Territorie

Gebedsagenda
Juni -Juli 2019

Zondag 30 juni
Vandaag doen we voorbede voor alle ‘Messy
Church’ of ‘Kliederkerk’ activiteiten in het hele
land. Bid om zegen. Bid dat veel mensen hierdoor
kennis zullen maken met Jezus. Korps Assen houdt
vandaag, in samenwerking met de PKN, een
‘Kliederkerk’. Bid voor korps Assen, voor de
kinderen die ze mogen bereiken, ook op andere
momenten. Bid voor al het werk dat daar gebeurt.
Maandag 1 juli
“Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de
schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken,
Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het
verstand waarneembaar”- Romeinen 1:20. Bid dat
mensen om ons heen daardoor hun hart voor God
zullen openen.
Dinsdag 2 juli
De vakantieperiode is aangebroken. We bidden
voor de vakantiegangers om rust en vrede,
nieuwe kracht en ook nieuwe passie en visie voor
het koninkrijk van God. Bid voor eenzamen onder
ons, dat we iets voor hen mogen betekenen. Bid
om voldoende werknemers op de afdelingen van
W&G tijdens de vakantieperiode.
Woensdag 3 juli
Tsjechie en Slowakije. Dank God voor alle
gebouwen en middelen die onze collega’s daar ter
beschikking staan. Bid om wijsheid en verstand
hoe met alles om te gaan.
Donderdag 4 juli
Op verschillende afdelingen van W&G zijn er
bewoners/deelnemers die te horen hebben
gekregen dat ze ernstig ziek zijn. Bid a.u.b. voor
hen om rust en vrede. Bid voor de medewerkers
die hen begeleiden.

Vrijdag 5 juli
Vandaag bidden we voor een goede invoering en
uitvoering van de nieuwe landelijke
organisatiestructuur van het Leger des Heils. We
bidden om een goede samenwerking in de regio’s,
zodat ook de ‘One Army’ visie daarbij steeds meer
gestalte zal krijgen.
Zaterdag 6 juli
Vandaag doen we voorbede voor De Wending
(verslavingszorg), voor alle veranderingen die daar gaan
plaatsvinden. Bid voor medewerkers die een nieuwe
werkplek moeten vinden binnen of eventueel buiten de
organisatie. Bid om een goede voortgang en continuiteit
van het werk van De Wending. Gods hulp is hier hard
nodig!

Mannenavond 15 oktober 18.30 uur
In het nieuwe seizoen willen we ook graag een keer een
mannenavond organiseren. Het voorstel is om dat één keer op
de dinsdagavond te doen. De meeste mannen zijn dan toch al
aanwezig voor de muziek.
De bedoeling van deze avond is om als mannen eens na te
denken over wie Christus voor ons is. We gebruiken de
gelijkenis van de verloren zoon als leidraad. Maar wie was die
andere zoon eigenlijk? Die zoon die wel netjes in het gareel
leek te lopen.
Deze avond komen we samen en beginnen we met een
maaltijd. De kosten zijn € 2,50. Zet de datum alvast in uw
agenda en nodig vrienden en kennissen uit.

