Nieuwsbrief
31 maart 2019

Leger des Heils Korps Maassluis

Welkom
Vandaag staat de samenkomst o.l.v.
kapitein André van der Leij

Bijbel: Mattheus 21:33-46
Een belangrijk deel van de overdenking gaat
erover dat God alles heeft voorbereid. Voordat
wij iets in zijn wijngaard hoeven te doen, is Hij
al bezig geweest. Hij heeft de grond
klaargemaakt, heeft de omheining gemaakt,
heeft een wijnpers gemaakt en een
uitkijktoren. Alles is voorbereid, alvorens de
wijnbouwers aan het werk gaan. En dan is er
nog aandacht voor het dragen van vruchten
zoals dat in Galaten 5 wordt genoemd, met
daarbij de aandacht voor het feit dat het
allemaal om liefde draait, en dat de overige
kenmerken die genoemd worden, uit deze
liefde naar voren komt.

Maandag

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

Dinsdag

19.30 uur Muziekrepetitie

Woensdag

19.30 uur Vrouwenbond

Donderdag

18.00 uur Alpha cursus

Vrijdag

09.00 uur Zaal schoonmaak
13.00 uur Kledingverkoop

Zondag,

09.00 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v.
kapiteins Steging

Messy Church
Op 13 april is er weer Messy Church. Deze keer met
het thema (wan)HOOP! We staan stil bij de
gebeurtenissen van Goede Vrijdag en Pasen.
Ontdek hoe zwaar het dragen van een kruis is.
Speel een dobbelspel, zoals de soldaten. Verf een
afbeelding van het kruis, om stil te staan en te
kijken. Stel een geurige olie samen, zoals de Maria’s
bij zich hadden toen ze naar het graf gingen. Maak
een Opstandingstuin. Of sta stil in het lege graf.
Kortom Messy Church is kerk beleven met al je
zintuigen. Na het ontdekken vieren we samen en we
sluiten net als altijd af met een gezamenlijke
maaltijd.
Kom zelf en nodig mensen uit uw omgeving uit om
te komen en Goede Vrijdag en Pasen te beleven.

Alvast noteren

The Passion in Concert

11 april Alpha 17.00 uur
13 april Messy Church
14 april Samenkomst o.l.v. kapitein Freerk Jan
Steging
15 april t/m 18 april 19.00 uur
Bijeenkomst Stille week
19 april 10.00 uur Regionale Goede
Vrijdagdienst
19 april 19.00 uur Goede Vrijdagdienst in
eigen zaal
21 april 10.00 uur Paasdienst

Op zaterdag 20 april om 20.15 uur is The Passion in
Concert in Rotterdam Ahoy. O.a. Jeroen van
Koningsbrugge, Simone Kleinsma, Danny de Munk
en Xander de Buisonjé zullen hieraan hun
medewerking verlenen. Als korps hebben we
hiervoor 20 kaarten gekregen elk goed voor entree
voor 2 personen. De kaart is beschikbaar bij de
korpsofficieren. Lever ze ook z.s.m. weer bij hen in,
zodat uw kaart gereserveerd kan worden. U zult zelf
voor vervoer naar en van Rotterdam moeten zorgen.

Kruisdragers gezocht
Personalia
Zr. Else Hofland mocht het ziekenhuis weer
verlaten om thuis verder te revalideren. We
wensen haar Gods zegen toe.
Vorige week is Zr. Lenie Fastenou komen te
vallen en heeft haar elleboog gebroken.
Sterkte en Zegen toegewenst.
Vorige week deelden Dave en loïs van
Donge het blijde nieuws met ons dat zij een
kindje verwachten.
De afgelopen week kregen zij van de artsen te
horen dat het niet goed gaat met de baby.
Zoals zij u lieten delen in hun blijdschap, zo
willen zij nu hun zorgen met u delen.
En vragen u om hen te ondersteunen met uw
gebed.
We denken aan:
Zr. Nel van Assen
Zr. Gré Dijk.
Zr. Jorien Groenheide
Zr. Sjaan Oosterman
Zr. Margreet Punt
Zr. Corrie Rijkers
Zr. Thea v.d. Broek
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

Net als in de bekende versie van The Passion wordt
ook bij The Passion in Concert het kruis binnen
gedragen. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
kruisdragers. Is je lengte tussen de 1.75m en 1.85m
en zou je het een uitdaging vinden om je hiervoor
beschikbaar te stellen? Neem dan contact op met
Trees Hartman trees.hartman@legerdesheils.nl

Stille Week
Ook dit jaar zullen we in de Stille Week (van 15 t/m
18 april) weer ontmoetingen hebben om met elkaar
stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus en
wat dat voor ons betekent. Van maandag tot
donderdag zullen we van 19.00 tot 20.00 uur hier
ruimte en tijd voor maken. Komt u deze momenten
met ons meebeleven?

Goede Vrijdag
Op 19 april is er om 10.30 uur een regionale
samenkomst in Rotterdam Oost. Majoor Richard de
Vree zal daarvan de leiding hebben. Samen stilstaan
bij het oﬀer van Jezus voor ons. ’s Avonds zullen we
dat om 19.00 uur ook doen in onze eigen zaal
tijdens de Goede Vrijdagdienst.

Pasen
Op Eerste Paasdag zullen we met elkaar weer de
Paasjubel beleven. Een vreugdevolle dienst waarin
we de opstanding van onze Heer,Jezus Christus
vieren. Na afloop zal er straatzang zijn en daarna
genieten we met elkaar van de Paaslunch. We
nodigen u weer van harte uit om daarvoor iets
lekkers mee te nemen.
Zet u uw naam op de lijst als u bij de paaslunch zult
zijn?

NCD.(natuurlijke gemeente
ontwikkeling)
Vorige week heeft een aantal van u een
vragenlijst gekregen met daarbij de vraag om
die in te willen vullen. De resultaten van de
vragenlijst geven ons een goed beeld van hoe
we er als gemeente van Christus voor staan.
Waar staan we op dit moment in onze
geestelijke reis? Wat gaat ons heel
gemakkelijk af en wat vinden we als gemeente
moeilijker? Bij het maken van het beleid kan
de korpsraad deze gegevens gebruiken om de
beste beslissingen te maken voor dit moment
voor ons korps. Zodat we gaan groeien naar
Jezus. Betere discipelen, leveren betere
kerken. Betere kerken leveren meer
discipelen. Wanneer u de lijst nog niet heeft
ingevuld wilt u dit dan nog doen en de
komende week anoniem inleveren.
Hartelijk dank.

GEBEDSAGENDA
Maart / April 2019

Zo. 31 maart 2 Korintiërs 1:3-4 spreekt over
troost die wijzelf van God ontvangen, die wij
mogen doorgeven aan anderen, zodat het hun
in hun ellende troost en moed zal geven. Bid
dat je de komende tijd iemand mag
bemoedigen.
Ma. 1 april “Laten we opmerkzaam blijven en
elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed
te doen” (Hebr. 10:24). Bid voor jezelf en de
mensen in je korps en/of op je afdeling.
Di. 2 april De Alpha cursus is het
onderwerp van gebed vandaag. Bid voor
deelnemers en leiders, ook bij u in de buurt.
Voorbede wordt gevraagd voor de Alpha in
Limburg, voor korps en W&G, en voor de
Alpha in korps Enschede. Bid om een
bijzonder werk van Gods Geest in alle
betrokkenen.
Wo. 3 april Vandaag doen we voorbede
voor mensen die worstelen met een
verslaving. Bid voor mensen die worden
opgenomen, o.a. in De Wending, dat ze zullen
doorzetten. Bid voor hun partners en/of
familieleden en voor de hulpverleners.
Do. 4 april Ons gebed wordt gevraagd voor
het Place2Be weekend dat morgen begint in
50l50 Belmont in Lunteren. Bid dat het een
gezegend weekend zal zijn waarin de
deelnemers hun relatie met God zullen
verdiepen en waarin ze zicht krijgen op Gods
plan voor hun leven.

Vr. 5 april De planning groep van EYE2020
komt samen. EYE2020 is een Europees
jongerenfestival van het Leger des Heils dat
gehouden wordt gehouden in augustus 2020.
We bidden mee om de werking en leiding van
Gods Geest tijdens de voorbereidingen.

Za. 6 april Internationaal Hoofdkwartier in
Londen. Het nieuwe wereldwijde computersysteem
voor de financiën wordt in de maand april op het IHK
ingevoerd. Dit kan niet direct worden gedaan voor
heel het IHK en zal daarom worden geïntroduceerd
in verschillende fasen. Ons gebed wordt gevraagd
voor alle medewerkers die bij deze verandering
betrokken zijn. Bid in het bijzonder voor de
teamleider Tim.
Zo. 7 april Vandaag bidden we voor alle Leger des
Heils scoutinggroepen en avonturenclubs. Bid om
voortdurende inspiratie voor alle vrijwilligers die
leiding geven. Bid a.u.b. ook voor de
scoutingzondag in korps Dordrecht. Scoutinggroep
Tesra verzorgt de samenkomst. Bid om Gods rijke
zegen voor jong en oud.

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
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