
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 – Oktober 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 

 

07/10 Het Woord –  Ds. Henk Koekkoek 

 Zang olv  Jack Barkey 

14/10 Het Woord door Jan Visser 

 Zang olv  Jack Barkey 

21/10 Het Woord – Ds. Henk Koekkoek  

 Zang olv   Albert den Dekker 

28/10 Het Woord – Albert den Dekker 

 Zang olv  Carla van der Waal 

 

 

Bijbelstudies/bidstonden: Elke woensdag om 10u30 in Av. Dr. Severo 

         Ochoa 10, koffie vanaf 10u 

 

3/10 Ongeplande Vergadering 

10/10 Zang – en Informatieochtend door 

Albert den Dekker en Jack Barkey 

17/10 Bidstond geleid door Albert den Dekker 

 Zang olv Carla van der Waal  

24/10 Bijbelstudie en Zang olv Albert  den Dekker  

31/10 Bijbelstudie  geleid door Cees van den Heuvel 

 Zang olv Albert den Dekker 

 

 

Samenkomst met zang, samen met bewoners van Ciudad Patricia:  

 

Deze maand  geen samenkomsten in  Patricia  

 

 

Offergaven vorige maand  Offergaven deze maand  

        

02/09 Gemeente :  71,98€ 30/09 Gemeente : nnb 

 Zending :  36,67€ 07/10 Gemeente : 

09/09 Gemeente :  48,85€  Zending :  

16/09 Gemeente :  75,95€ 14/10 Gemeente :  

 Project Albir :  57,10€ 21/10 Gemeente : 

23/09 Gemeente : 104,50€  Project Albir : 

     8/10 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 De wekelijkse radio uitzending  op de Christelijke Radio zender 

Cadena de Vida is voorlopig stilgelegd voor de komende 3 

maanden.  

Dit was een vorm van evangelisatie dat wekelijks1 uur verzorgd werd 

door de Pinkster Gemeente Benidorm. 

Op dit moment zijn er andere werkzaamheden in de Gemeente wat 

eerst de nodige aandacht nodig heeft. 

 

3 Afgelopen woensdag 26-09-2018 heeft een informeel Gemeente 

samenzijn plaatsgevonden.  

Een initiatief van de vaste bewoners waar de langdurige bewoners 

erbij aan konden sluiten. 

 

 

Gezag binnen de Gemeente 

 

In Efeze 1: 22 zegt Paulus dat God Jezus gegeven heeft als Hoofd 

boven al wat is, aan de Gemeente. 

 

Het Griekse woord voor kerk is ekklesia. 

Oorspronkelijk duidde het woord ekklesia op een groep burgers in 

een stadstaat (zoals Athene) die gezamenlijk het bestuur van de 

stad vormden. 

Met betrekking tot christenen betekent dit dat Jezus Zijn verlossende 

werk uitoefent door Zijn gezag in de Gemeente, die Zijn Ekklesia is. 

Daarom staan we pas onder het gezag van Christus als we op een 

juiste manier verbonden zijn met Zijn Kerk. 

We kunnen de beschermende autoriteit van Jezus niet voor onszelf 

opeisen als we geen respect hebben voor de autoriteit die Hij aan 

Zijn Kerk gegeven heeft. 

 

Dit wordt duidelijk geïllustreerd bij Paulus aanstelling tot apostel. 

In 1 Timotheüs 1:1 noemt Paulus zichzelf een apostel van Christus 

Jezus naar de opdracht van God, onze Heiland, en van Christus 

Jezus, onze hoop. 

Het uiteindelijke gezag van het apostelschap van Paulus werd 

gevormd door een beslissing die in de hemel genomen was door 

God de Vader en God de Zoon. 



Maar het woord apostel betekent ‘gezondene’ of iemand die 

uitgezonden wordt. 

Het apostelschap van Paulus werd daarom pas effectief toen hij 

‘uitgezonden werd’ vanuit een plaatselijke Gemeente in Antiochië. 

In Handelingen 13:1 wordt Paulus (toen Saulus) genoemd als één van 

de vijf mannen die beschreven werden als profeten en leraren. 

Dan leggen de andere drie mannen, in gehoorzaamheid aan de 

Heilige Geest, de handen op Barnabas en Saulus en zenden hen uit. 

Vanaf dat moment worden beide mannen apostelen genoemd (zie 

Handelingen 14:14). 

Het apostelschap van Paulus was in de hemel bepaald, maar trad 

pas in werking toen het erkend werd, en toen ernaar gehandeld 

werd door een plaatselijke Gemeente op aarde. 

 

Sommige christenen zijn op zoek naar een perfecte Gemeente. 

Ik moet bekennen dat ik in meer dan vijftig jaar nog nooit zo’n 

Gemeente gevonden heb. 

En als ik die al zou hebben kunnen vinden, dan had ik er geen lid van 

kunnen worden, want zodra ik me als lid zou toevoegen, zou ze met 

mij erbij niet langer perfect zijn! 

Intussen ben ik dankbaar voor al het goede dat ik ontvangen heb 

door verschillende niet-perfecte plaatselijke Gemeenten.   

 

Bron: Derek Prince  
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