
PINKSTER GEMEENTE BENIDORM 

“De Geest des Heren is op Mij, daarom…” 

(Luc. 4:18,19 en Joh 14:12,13) 

 
Wij staan NAAST Israël, het is Gods volk! 

 

 

 

 

 

 

 

    Maandbulletin - Juli 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijk welkom! 

Indien u vandaag voor het eerst in deze gemeente komt, of indien u 

na lange tijd terugkomt, van waar u ook komt, we heten u van harte 

welkom in deze Gemeente van de Here Jezus. Voelt u zich thuis! 

We bidden dat u samen met ons een gezegende tijd zal beleven. 



Erediensten: Elke zondag om 15u00 in Av. Dr. Severo Ochoa, 10 

 

01-07 Het Woord – Heilig Avondmaal door Marcel van Genderen 

 Zang olv Sylvia Aal  

08-07 Het Marcel van Genderen 

 Zang olv Rita van Genderen  

15-07 Het Woord – door Jan Visser  

 Zang olv Marcel van Genderen  

22-07 Het Woord door Marcel van Genderen 

 Zang olv Hendrik Vromant  

29-07 Het Woord door Marcel van Genderen 

 Zang olv Sylvia Aal  

 

 

Planning sprekers onder voorbehoud.   

  

Bijbelstudies/bidstonden 

 

In de maanden Juli, augustus en september zijn er geen Bijbelstudies 

en Bidstonden. 

In oktober beginnen we weer met de Bijbelstudies / Bidstonden. 

 

 

Samenkomst met zang, samen met bewoners van Ciudad Patricia:  

 

In de maanden Juli, augustus en september zijn er geen 

samenkomsten met zang. 

U bent vrij om in deze periode de bewoners te bezoeken. 

In oktober beginnen we weer met de samenkomsten met zang. 

 

 

 

Offergaven vorige maand   Offergaven deze maand  

      

03-06 Gemeente :100,55€   01-07 Gemeente :  

 Zending :  73,30€   Zending :  

10-06 Gemeente :135,12€  08-07 Gemeente :  

17-06 Gemeente :  92,80€  15-07 Gemeente :  

 Project Albir :  90,65€    Project Albir :  

24-06 Gemeente :137,80€  22-07 Gemeente :     

      29-07 Gemeente :     

Dank voor uw gaven!    

 



 

Gemeente Info: 

 

1 Er zijn vele zieken en zwakken onder ons, laten wij hen gedenken 

en  voordragen in onze gebeden.   

 

2 In de maand juli begint de Pinkster Gemeente Benidorm met 

Evangelisatie via de ether op golflengte FM 107.1.  

Wij maken voorlopig gebruik van het signaal van Radio Encuentro. 

Pinkster Gemeente Benidorm gaat dit traject in voor een periode 

van 6 maanden in samenwerking met 5 lokale Gemeentes. 

De interesse onder de plaatselijke Gemeentes is redelijk aanwezig 

met gevolg dat er in de komende tijd meerdere Gemeentes bij dit 

radioproject kunnen aansluiten.    

De eerste uitzending van Pinkster Gemeente Benidorm zal te 

beluisteren zijn op radio FM 107.1 dd. 17-07-2018 van 19.00 tot 20.00. 

  

Dank mail: Ondersteuning Zendingsprojecten 2017 

 

1) Kindertehuis Brazilië “Lar da Infancia”   

 

Beste broers en zussen van de Pinkstergemeente Benidorm, 

 

Wat fijn dat we opnieuw een gift van jullie mochten ontvangen! 

Het klinkt misschien een beetje overdreven, maar mijn hart maakte 

echt een ‘sprongetje van blijdschap’ toen ik las dat jullie ons 

kindertehuis opnieuw bedacht hebben met een z’n royale gift. 

Het feit dat de Here liefde in jullie harten heeft gegeven voor onze 

kinderen en voor het voortbestaan van de Lar da Infancia vult mijn 

hart met verwondering en dankbaarheid: HEEL HARTELIJK BEDANKT!  

 

Vorig jaar schreef ik jullie over de problemen die we hebben om aan 

alle nieuwe eisen van de Braziliaanse overheid te voldoen. 

Uiteindelijk is het gelukt om alle vereiste documenten voor elkaar te 

krijgen en kregen we weer subsidie.  

Maar een grote eis stond nog als een (in onze ogen) onrealiseerbaar 

project op papier: het brand-preventieproject. 

Hier was zo’n hoog bedrag mee gemoeid, dat het voor ons niet 

mogelijk leek om dat bij elkaar te krijgen. 

Dankzij de zomeractie die het Nederlands bestuur van de Lar da 

Infancia heeft georganiseerd is wat onmogelijk leek, nu toch 

mogelijk geworden …. Het benodigde bedrag is er gekomen! 

Graças a Deus – Gracias a Dios!    

Binnenkort wordt er gestart met de uitvoering van dit project. 



Er worden bepaalde verbeteringen aangebracht, waardoor de 

gebouwen van de Lar veiliger worden voor de kinderen. 

Plus dat er meer brandblusapparaten geïnstalleerd worden en 

brandslangen met aansluiting op het zwembad. 

We hopen dat het nooit nodig zal zijn om het te gebruiken, maar het 

moet gerealiseerd worden om als de kinderhuis te kunnen blijven 

functioneren. 

Mede dank zij jullie hulp kunnen we de klus nu aanpakken! 

 

We wensen een ieder Gods rijke zegen toe. 

Hartelijke groeten, 

 

Hennie Hensen  

 

2) Thais Kindertehuis 

 

Hello Pastor Jack, 

 

I have received the 500 Euro you recently sent to my ministry.  

Thank yo uso much! You gift is at a perfect time.  

I have school fees due for 2 of my young people attending 

University here in Chiangrai. 

 

Sincerely, 

 

Patti Culpepper 

  

 
Pinkster Gemeente Benidorm  

 

Samenkomsten: Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm 

Website: www.pg-benidorm.nl      

Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A 

Voorgangersechtpaar: Marcel van Genderen, voorzitter  

& Rita van Genderen, secretaris   

T 966 942 284, M 604 170 439 en M +31/644 072 600 M +31/644072601 

Email: marcel_vangenderen@msn.com ; rita_vangenderen@msn.com  

Oudste & penningmeester: Jack Barkey, M +31/638 566 257 

Email: jsbarkey@gmail.com  

Leden leidersteam: 

Albert & Joanne den Dekker, M +31/620 544 894 

Email: albert.den.dekker@gmail.com, Joanne.den.d@gmail.com   

Hendrik & Ann Vromant, M +34/691 042 980 en T +32/3 312 2315  

Email: hendrik.vromant@gmail.com 
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