
 

 
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: 

 

15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 

Het Woord en Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen 

Zang o.l.v.    : Frans de Vries  

 

Offergave   : Gemeentewerk  

     Zending      

      

Offergave vorige week  : Gemeentewerk € 159,24  

       Dank voor uw gaven 

Liederen: 

Opw 225 Verblijd u in Jezus uw Heer  

Opw 217  O welk een wondere Verlosser  

Hym  67   Amazing grace (4 coupletten)   

Opw 192  Ik kom in Uw Heiligdom binnen  

Opw 222  Doorgrond mijn hart  

Opw 227  O Heilig Lam van God  

Opw 232  Lof, eer, aanbidding   

Opw 240  Hosanna, hosanna de Koning komt  

Opw 245  Hier in Uw heiligdom  

  

Jaarvergadering 

Zoals vorige week aangekondigd  zullen we na deze dienst de 

Algemene Ledenvergadering houden. We denken , dat deze ca 

half uur in beslag zal  nemen. 

 

Aanstaande woensdag 08-03-2017 om 10.30: 

 

Bijbelstudie / Bidstond o.l.v. Albert den Dekker 

Zang o.l.v. Alie van den Heuvel 

 

Aanstaande vrijdag 10-03-2017 om 16.45: 

 

Coro / zang – Samenzang met de bewoners van Ciudad Patricia 

 

Volgende week zondag 12-03-2017: 

 

11.00         : Patricia 

Het Woord en Heilig Avondmaal : Frans de Vries  

 

15.00     : In Avd. Severo Ochoa 10 

Het Woord     : Jan Visser 

Zang o.l.v.    : Alie van den Heuvel 



 

Bijzonder nieuwsmededeling van het leidersteam/bestuur 

van de PG Benidorm: 

 

Vrijdag jl heeft het leidersteam een overleg gehad waarin vele 

zaken aan de orde kwamen. Een van deze zaken was de 

inzegening van Marcel en Rita van Genderen als 

voorgangersechtpaar. Unaniem is besloten door zr. Milly de Groot, 

br. Frans en zr. Els de Vries alsmede br. Jack en zr. Josy Barkey 

om Marcel en Rita op korte termijn in te zegenen als 

voorgangersechtpaar. Om praktische redenen is er besloten om 

zondag 5 maart a.s. deze inzegeningshandeling ook uit te voeren. 

Normaal gesproken nemen wij hiervoor een periode van twee 

weken in acht om pas daarna tot deze handeling over te gaan.  

Toch willen wij u vragen om te willen reageren als er 

onoverkomelijke bezwaren zijn bij de inzegening van dit echtpaar.  

U kunt eventueel uw bezwaar tot 15.00 uur zondag a.s. indienen 

bij de ouderlingen br.Frans de Vries  of br. Jack Barkey.  

 

Vervolg: “De aanraking die geneest”. 

 

Vernieuwing van denken. 

Het is Paulus die ons voorhoudt in Romeinen 12 dat wij 

“hervormd moeten worden door de vernieuwing van ons denken” 

(NBG). 

Van deze vrouw staat in Marcus 5:  

“Want ze dacht: als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik 

al gered worden” (vers 28). 

In haar denken was hoop op genezing.  

Op de één of andere manier was er verwachting in haar gegroeid 

alleen maar door de geruchten die zij had gehoord over Jezus.  

Zij had al zo lang geleden en al zoveel geprobeerd, maar zij had 

de moed nooit opgegeven.  

Ze had bitter kunnen worden naar God toe, zoals zoveel mensen 

spreken over de onrechtvaardigheid van God of alleen maar bezig 

zijn met zelfmedelijden. 

Opmerkelijk is dat de vrouw het voldoende vindt om alleen maar 

zijn kleren aan te raken.  

Misschien heeft zij nog wel gedacht:  

“Waar zal ik Hem aanraken? Op zijn hoofd?  

Nee, ik ben het niet waard dat te doen.  

Zijn hand beetpakken? Nee, dat is te familiair.  

Als ik alleen maar zijn kleren kan aanraken.  

Dat moet genoeg zijn!” 

Door de menigte heen baande zij zich een weg.  



 

Zij vroeg niet zijn aandacht en vroeg Hem niet iets persoonlijks 

voor haar te doen.  

Ze wilde alleen maar “de zoom van zijn bovenkleed aanraken” 

(Mattheüs 9:20). Zo nederig wilde zij zich opstellen.  

Alleen al de houding van nederigheid werkt bij God iets uit. 

Jakobus schreef hierover:  

“God keert zich tegen hoogmoedige, maar aan de nederige 

schenkt Hij zijn genade!” (4:6). 

Niemand in de menigte merkte iets van haar aanraking en dit 

wonder.  

Het vervolg lezen wij in Weekbulletin 2017-11 

 

Bron: Albert den Dekker. 

 

Bekendmaking: 

 

Bijbelstudie: De afgelopen woensdag hebben wij de eerste van de 

drie studie ochtenden gehad over de Doop in de Heilige Geest.  

De komende twee woensdagochtenden worden in deze reeks "de 

vrucht van de Heilige Geest" en als laatste" de gaven van de 

Heilige Geest" behandeld.  

Na de gehele studie van deze drie ochtenden wordt er op 

aanvraag een papieren of een digitale  "hand out" ter beschikking 

gesteld.  

U kunt dit kenbaar maken door een email aan broeder Marcel van 

Genderen te sturen. Zie colofon.  
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