
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 - September 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 

 

02-09 Het Woord – Heilig Avondmaal door Marcel van Genderen 

 Zang olv Rita van Genderen  

09-09 Het Woord door Jan Visser 

 Zang olv Edith Visser   

16-09 Het Woord – Armand Jong Sang  

 Zang olv Johnny Maduro / Rita   

23-09 Het Woord door Armand Jong Sang 

 Zang olv Johnny Maduro / Marcel  

30-09 Het Woord door Marcel van Genderen 

 Zang door Hendrik Vromant  

 

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  

      

05-08 Gemeente :  82,50€  02-09 Gemeente :   

 Zending :  24,00€   Zending :  

12-08 Gemeente :  87,00€  09-09 Gemeente :  

19-08 Gemeente :  64,35€  16-09 Gemeente :  

 Project Albir :  15,70€    Project Albir :  

26-07 Gemeente :250,50€  23-09 Gemeente :     

30-09 Gemeente :      

 

Dank voor uw gaven!    



 

 

Gemeente Info: 

 

1 Er zijn zieken en zwakken onder ons (en de overwinteraars), laten 

wij hen gedenken en  voordragen in onze gebeden.    

2 Met Joop Kreek gaat het goed en in de loop van deze maand 

september verwachten wij zijn terugkeer naar Spanje. 

3 Ook met Nelleke Bosma gaat het goed. 

Ze heeft wel een dag van pijn gehad, de oorzaak was te fanatiek de 

oefeningen uitgevoerd. 

4 Herstel Anneke Hofman; met een stralend gelaat en dankzegging 

aan onze hemelse Vader gaat zij voorwaarts op naar algehele 

herstel. God is goed.      

5 Wij, Marcel en Rita zijn weer voor een korte periode naar 

Nederland om o.a. een jong huwelijk op te dragen, en aan Gods 

troon van genade  de zegen over hun huwelijk uit te spreken.  

Dit huwelijkspaar heeft uitgesproken zich te verbinden aan de 

Pinkster Gemeente Benidorm.   

Wij vertrekken 7 september naar Nederland en zijn 12 september 

weer terug in Spanje.  

6 Albert en Joanne zullen in de eerste week van oktober weer in 

Spanje zijn.  

 

Overdenking:  

 

Een christen is niet langer machteloos! 

 

Jezus zegt tegen u: ‘Blijf in Mij, gelijk ik in u.’ Dit is het geheim 

van iedere christen. Wij zijn van nature beperkt in onze 

mogelijkheden, begrensd in onze liefde en kracht. Maar in Jezus 

hebben wij een bijzonder geheim leren kennen. 

 

Voor Paulus was dit geheim geen geheim meer, Filipp. 4:12-13. 

Een christen is iemand in wie de Geest van Christus woont en is 

daarom niet langer machteloos, niet meer mijn ik maar Christus 

leeft  in mij, Galaten 2:20. 

 

 

Er zal maar één God zijn:  

 

Jeruzalem zal de stad zijn waar de naties van de wereld naartoe 

zullen stromen om God te aanbidden en het feest van Loofhutten te 

vieren (Zacharia 14), maar als pelgrims. 



En ten overvloede, nergens in de Bijbel wordt gezegd dat Jeruzalem 

een multireligieuze stad zal zijn waar iedereen zijn eigen god belijdt. 

E zal maar één God zijn, de God van Israël. 

De profetische beloften worden zichtbaar: God heeft de grenzen 

van het land verwijderd en Israël vervuld de wereld met zijn vruchten 

(Jesaja 26:15 en Jesaja 27:6), maar christenen lopen voorop in de 

boycot van Israël. 

Het zijn christenen voor wie de woorden van de profeten niet meer 

dan antieke teksten zijn. Maar dat is het dan ook. 

Maar toch, die christenen zijn zelf tot een teken geworden.  

 

Paulus spreekt over de laatste moeilijke tijden en dat er mensen 

zullen zijn die onder de schijn van godsvrucht de kracht daarvan 

verloochend hebben (2 Timotheüs 3:5). 

De vraag is wat we dan moeten doen. 

Moeten we delen in het verlangen van Israël naar Sion? 

Het gaat toch om de grote daden van God? 

Zoals de Heilige Geest Christus bij de mensen brengt, brengt het 

Woord en de Geest mensen toch ook bij God! 

Laten we spreken over Zijn terugkeer, laten we staan tussen de 

volken die ontzag voor HEM hebben, wanneer HIJ Sion heeft 

opgebouwd (Psalm 102:16-17). 

Wie nu onder u tot enig van zijn volk behoort – de Heere, zijn God zij 

met hem, hij trekke op (2 Kronieken 36:23). 

   

Bron: Israël en de Kerk 

 
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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