
 

 
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: 

 
Wanneer u vandaag voor het eerst in de gemeente bent of 
misschien na lange tijd terugkomt, dan willen we u van harte 
welkom heten in de Gemeente van de Heere Jezus. Voelt u zich 
thuis en we hopen, dat u een gezegende tijd met ons zult hebben. 



 

Eredienst: 
 
11.00         : Patricia 
Het Woord en Heilig Avondmaal : Frans de Vries /   

  Marcel van Genderen 
 

15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Albert den Dekker 
Zang o.l.v.    : Sylvia Aal  
 

Offergave   : Gemeentewerk  
 
Offergave vorige week  : Gemeentewerk € 223,53  

  Zendingswerk   €   85,14    
   Dank voor uw gaven 

Liederen: 
 
Opw.   56 Zijn Naam is hoger    
Opw. 371 Heer, U gaf aan mij Uw vreugdeolie    
Opw. 156 Ik wil zingen van mijn Heer       
Opw. 585 Er is een dag      
Opw. 237 Jezus, wij verhogen U 
  Zittend aan de voet van Jezus 
Opw. 518 Heer, U doorgrondt en kent mij     
Opw. 679 Hij is hier, Hij is bij ons  
  
Aanstaande woensdag 15-02-2017 om 10.30: 
 
Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Marcel van Genderen 

Zang o.l.v. Albert den Dekker 
 
Volgende week zondag 19-02-2017: 
 
15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 

Het Woord     : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v.    : Alie van de Heuvel  
 
Laatste mededeling “Verrassingstocht”. 
 

De “Verrassingstocht” is volgeboekt, mensen die geboekt en 
gehaald willen worden van thuis naar Patricia, laat dit weten aan 
Carla.  
Houd er rekening mee dat de consumpties en lunch voor eigen 
rekening zijn. Groet, Sjaak van der Steen. 



 

Een helende PG Benidorm gemeente: 

In onze vakantie heb ik eens de tijd genomen om het boek 

“Verbondenheid” van Larry Crabb te lezen.                                                                                                                    

Hij bracht heel treffend onder woorden dat de therapie in de 

plaats is gekomen van de theologie. Met theologie bedoel ik 

kennis en Geest.                                                                   

Met andere woorden, wij dreigen in een cultuur te belanden 

waarin therapeuten de taak hebben overgenomen van de kerk.                                                                         

Larry Crabb is christenpsychotherapeut en heeft veel onderzoek 

hierin gedaan. 

In Hand.2:41-47 staat duidelijk een oproep om volgens de 

principes te leven van de eerste christengemeente.                                                                                       

Wat trof mij nou zo in dit boek.                                                                         

In een gezonde dynamische gemeente zijn de levensverhalen 

door liefdesbanden met elkaar verbonden en vol van leven.                                                                           

Dit is iets wat professionele hulpverleners nooit kunnen bieden.                                   

Zij zijn getraind om een professionele afstand in acht te nemen.                               

Daar is natuurlijk niets mis mee, maar de persoon in kwestie 

moet wel met liefde begeleid blijven worden vanuit de gemeente.  

Een innerlijke wond geneest niet als iemand op zichzelf staat.                                      

Iedereen in de gemeente mag een bron van leven worden: 

geworteld en gegrond in de liefde van God leven doorgeven, 

mensen in het (gemeente)leven betrekken en stimuleren om 

relaties met anderen aan te gaan.                                                      

Een leven gevende gemeenschap zal door de week samenkomen 

in kleine, samenbindende groepen waar relaties, bemoediging, 

versterking en toerusting centraal staan.                                                                                                                    

Het is een manier van leven: kracht putten uit relaties.  

Van de geestelijke familie wordt meer verwacht dan elkaar aan 

het begin van de dienst een hand geven.                                                                                                       

In de gemeente kunnen verkeerde bindingen in de geestelijke 

wereld verbroken worden zodat de goddelijke banden gereinigd 

en versterkt worden.                                 Hiermee wordt 

bedoeld bevrijding van diverse verslavingen en occulte machten.           

Zo kunnen mensen sterke, liefdevolle relaties ontwikkelen.                                     



 

Relaties die leven geven en die leven ontvangen.                    

Veel psychische nood komt voort uit een gebrek aan contact met 

elkaar.                                                                                  

De wortel van onze persoonlijke en emotionele problemen is 

gelegen in een gebrek aan verbondenheid met elkaar.  

Het vervolg lezen wij in Weekbulletin 2017-08  
 
 Bron: Albert den Dekker. 

Gods ingrijpen in “Vredesconferentie” t.g.v. Israël: 
 
Vanuit allerlei instanties is er gebeden in verband met de 
zogenaamde vredesconferentie in Parijs( midden januari) over 

Israël en de Palestijnen.  
We mogen de Heere danken dat er verdeeldheid is ontstaan onder 
de deelnemers , door de Heere bewerkt,  waardoor een 
verdergaande veroordeling van Israël uitbleef na de laatste 
resolutie van de Veiligheidsraad van de VN.  

Met name Engeland nam het op voor Israël, mede op verzoek van 
– inmiddels – president Donald Trump.  
Engeland weigerde zelfs de slotverklaring te ondertekenen.  
En nogmaals Engeland, Hongarije, Litouwen en enkele 
Balkanstaten verhinderden aan het begin van de week dat de 

Europese Unie de slotverklaring van Parijs en de VN-resolutie 
2334 overnam en steunde. 
Vervolgens bleef ook een nieuwe veroordeling door de VN van 
Israël uit.  
God zorgt voor Zijn volk !  (Verkort overgenomen uit Dirks’ visie).  
 
 
Samenkomsten  : Avd. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm 

Oudste & redactie : Frans de Vries, Tel 966 806 780, Mob.+34/667879161 
Email   : fransde_vries@hotmail.com,  

Adres : Av.Villajoyosa 2, Ed.Principado, Marina 23C  03502        
  Benidorm 

Oudste & penningmeester: Jack Barkey, Tel 965 953 203, Mob. +31/638 566 257 
Email   : jsbarkey@gmail.com  

Leden leidersteam : Milly de Groot, Tel 965 874 889 

        Marcel en Rita van Genderen, Mob. +34/604170439    
E-Mail   : marcel_vangenderen@msn.com 

     rita_vangenderen@msn.com 
     Albert en Joanne den Dekker, Mob. +31/620544894 

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

Financiële bijdragen : IBAN NL81 INGB 0009 3599 35 
Website   : www.pg-benidorm.nl      
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