
PINKSTERGEMEENTE 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! 
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Hartelijk welkom! 

Misschien bent u hier nog niet eerder geweest of komt u na lange tijd 

weer bij ons in de Gemeente. Wees van harte welkom en weet dat u 

geliefd bent bij onze Hemelse Vader. 

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



Erediensten 

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

06/01 met Heilig Avondmaal 

Het Woord: Albert den Dekker 

 Zang olv Sylvia Aal 

13/01 Het Woord: Henk Koekkoek 

 Zang olv Albert den Dekker 

20/01 Het Woord: Johan ter Maat 

 Zang olv Hendrik Vromant 

27/01 Het Woord: Henk Koekkoek 

 Zang olv Albert den Dekker 

 

Bijbelstudies/bidstonden 

Elke woensdag om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa, 10 

Koffie vanaf 10 uur. 

02/01  Bijbelstudie: Albert den Dekker 

 Zang olv Albert den Dekker 

09/01  Bijbelstudie: Johan ter Maat 

 Zang olv Marja van Tent 

16/01 Bijbelstudie: Albert den Dekker 

 Zang olv Albert den Dekker 

23/01 Bijbelstudie: Johan ter Maat 

 Zang olv Sylvia Aal 

30/01 Gemeentevergadering 

 

Samenkomst met zang, samen met bewoners van Ciudad Patricia 

telkens om 16u45 in Ciudad Patricia 

vrijdag 11/01 allen 

vrijdag 25/01 allen 

 

Offergaven  

Gemeente 

25/11  €  252,50  

02/12  €  124,49 + Zending € 42,11 

09/12  €  163,91  

16/12  €    85,02 + Project € 39,91 

23/12  €   185.09 

30/12  €   261.85 + Project € 54,61 

Dank voor uw gaven!  

 

Bestuursvergadering 

Elke eerste vrijdag van de maand komt het PGB-bestuur samen. 

Mogen we vragen om uw gebed hiervoor? 



Gemeente-info 

 

Frans en Els 

Josy en ik zijn 19 december bij Frans en Els in Ugchelen geweest en 

hebben hen namens de PGB de fruitmand met allemaal lekkere 

dingetjes, incl. nootjes en knoflookpinda's, gebracht. 

Toen ze de vele namen op de wenskaart lazen waren ze zichtbaar 

ontroerd dat er in Benidorm nog aan hen werd gedacht! 

Uiteraard moet ik namens Frans & Els de gemeente hartelijk 

danken. Jack 

 

Sjaak en Lyda van der Steen zijn - zoals voorgesteld op de gemeente 

vergadering van 14 november 2018 - benoemd tot coördinator 

faciliteitenbeheer. Dit waren ze feitelijk al wel, maar nu is het officiëel. 

 

Welke goede voornemens heeft u voor dit jaar? 

 

Lieve mensen, 

 

Een nieuw jaar dat we meestal al van tevoren beginnen te plannen: 

wat we willen bereiken of doen in het komend jaar oftewel wij zijn 

bezig met de bekende “goede voornemens” voor het nieuw jaar. 

Eén van onze wensen - en tevens goed voornemen - is om meer tijd 

door te gaan brengen met de Heer. 

We zien vaak dat we onze voornemens maar enkele dagen, slechts 

een paar weken toepassen in ons leven. Hoe komt dit eigenlijk? 

Waren de voornemens niet goed? Het antwoord is vrij simpel, deze 

voornemens passen niet in onze dagelijkse levensgewoonte en zijn 

niet onze prioriteit. 

Wij hebben allemaal 24 uur op een dag, maar wat doen we ermee? 

Gebruiken we onze tijd daadwerkelijk voor de activiteiten waarvoor 

onze Schepper ons heeft geroepen? Laten we dus niet zeggen “we 

gaan meer tijd maken voor de Heer”, want wij kunnen geen tijd 

maken. Alleen onze Heer kan tijd maken. Wél kunnen wij ruimte vrij 

maken in onze agenda en die tijd gebruiken voor de Heer. 

Laat 2019 een jaar zijn waarin we dagelijks tijd besteden aan het 

Woord van God en waarin we dagelijks ons leven (onze gedachten, 

wil, wensen) brengen als een mooi offer aan de Heer, om Zijn wil te 

doen. 

 

De Bijbel leert ons dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar 

van alle woorden, die uit de mond van God komen (Mat 4:4). Jezus 

bedoelt hiermee te zeggen dat wij vanuit ons geloof moeten leven.  



 
 

Pinkstergemeente Benidorm Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm 

Website: www.pg-benidorm.nl      

IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A 

Bestuur: 

• Albert (voorzitter a.i.) & Joanne den Dekker, 

M +31/620 544 894, e-mail: albert.den.dekker@gmail.com   

• Jack (penningmeester, oudste) & Josy Barkey, 

M +31/638 566 257, e-mail: jsbarkey@gmail.com 

• Hendrik (secretaris) & Ann Vromant, 

M +34/691 042 980, e-mail: hendrik.vromant@gmail.com 

Coördinator faciliteitenbeheer: Sjaak & Lyda van der Steen, 
M +34/675 362 560, e-mail: vdsteen45@icloud.com 

 

 

Om dit in praktijk te brengen moeten wij dagelijks tijd besteden aan 

het Woord van God, welke alleen maar voordelen biedt voor ons 

christelijke leven, zoals: 

- Je leert de ware liefde van de Heer kennen (Joh 3:16) 

- Je geloof zal groeien (Rom 10:17) 

- Je zal rust ontvangen (Mat 11:28) 

- Je zal vertroosting en hoop ontvangen (Rom 15:4) 

- Je zal vrij worden gemaakt (Joh 8:32)  

- Je zal de wil van God kennen (Rom 12:2) 

- Je zal wijsheid ontvangen (Spr 2:6) 

- Je zal vreugde hebben (Jer 15:16) 

- Je zal leren de zonde te overwinnen (Ps 119:9, Ps119:11, Fil 4:13) 

 

Laat dit een bemoediging voor ons zijn om meer tijd te besteden 

samen met de Heer. Laat het onze nieuwe levensgewoonte zijn door 

er een nieuwe gedachte (manier van denken) van te maken. Want 

door onze gedachte nemen we actie, bij het dagelijks herhalen van 

deze acties wordt het een gewoonte, en hoe vaker deze gewoonte 

wordt herhaald, hoe meer het ons karakter vormt. Laten we onze 

gedachten veranderen door middel van Christus, zodat wij in ons 

leven de ware vruchten van de Heer kunnen dragen (Rom 12:2). 

 

Als bestuur van de PGB willen wij jullie allen het allerbeste wensen, 

bovenal dat wij in het komend jaar dichter naar God mogen 

groeien. Onder zijn vleugels zijn wij veilig!!! 

 

Jack – Hendrik - Albert 
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