
 

 

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 
Indien u vandaag voor het eerst in de gemeente komt, of indien u 
na lange tijd terugkomt, dan heten we 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 
- 11u /Patricia: Het Woord en H.Avondmaal olv Frans de Vries 
- 15u /Avda Severo Ochoa 10: Het Woord door Jan Visser 

Zang o.l.v. Alie van den Heuvel 
Offergave: 
Deze week:  Gemeentewerk 
Vorige week: Gemeentewerk € 157,99 / Zending € 77,13 

Dank voor uw gaven! 
 
Liederen: 

Opw 14 De vreugde des Heren is mijn kracht 
Opw 169 Ik leef omdat mijn Heer is verrezen 
Opw 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker 
Opw 426 Ja, ik geloof in Jezus 
Opw 554 Ik weet: Hij heeft mij gered 

Opw 544 Meer dan rijkdom 
Opw 425 Er is geen grens aan de liefde van Jezus 
Opw 770 Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam 
Opw 147 Father, we love You 
 
Activiteiten deze week 
Woensdag om 10u30: 

- Bijbelstudie/Bidstond o.l.v. Albert den Dekker 
- Zang o.l.v. Frans de Vries 

Afsluiting van de Bijbelstudie over de doop in de Heilige Geest. 
Er is een papieren handout beschikbaar voor degene die geen 
emailadres hebben. Voor een digitale handout, gaarne emailadres 
opgeven bij Marcel van Genderen (zie colofoon). 

 

Volgende week zondag (om 15u in Avda Severo Ochoa 10)  
Het Woord: Ds. Koekkoek 
Zang o.l.v.: Hendrik Vromant 

 
Ledenvergadering 2017 

Op onze ledenvergadering, die we vorige week hielden, kregen we 
een overzicht van de belangrijkste activiteiten van 2016. 
Het financieel overzicht was gebaseerd op voorlopige cijfers, die 
nog goedgekeurd moeten worden door de Kascommissie. Door 
omstandigheden was dit niet mogelijk eerder te doen. We 

verwachten, dat dit in het 2de kwartaal zal worden uitgevoerd. 
De opbrengst van de maandelijkse zendingscollecte, verhoogd 
met ons ‘Tienden-geld’, is beschikbaar voor drie “Goede Doelen”, 
Christelijke projecten waar hulpverlening centraal staat. 
Inmiddels hebben we 2 sponsorvoorstellen gekregen. 



 

 

Verrassingstocht verslag 2017 
Op onze website is een gezellig verslag geplaatst met een foto- 
rapportage van onze Verrassingstocht 2017. 
Als u nog eens na wil genieten of herinneringen op wil halen, dan 
kan dat dus op onze website (www.pg-benidorm.nl). 
 
 
De omarming van God 
De Bruid van Christus Jezus, onze Here, zal door het louterings-
proces gevormd en toebedeeld worden, zoals de Gouden 

kandelaar schijnt in de volheid van Gods Heilige Geest. Waaruit 
voortvloeit de negen gaven en de negenvoudige vrucht van Gods 
Heilige Geest met als eerste eigenschap de ‘Agape liefde’, Gods 
liefde voor de Gemeente van God, naar Zijn beeld en gelijkenis. 
Afgelopen zondag, met als thema “De omarming van God”, mocht 

ik als dusdanig ervaren. De inzegening van Gods genade om als 
voorgangersechtpaar de Pinkster Gemeente in Benidorm voor te 
mogen gaan. De woorden die uitgesproken werden van profetie, 
visioenen, enkele dagen geleden werd ik indachtig van een eens 
gelijke visioen dat was zo’n 8 jaar geleden, dat deze persoon zo 
onder de indruk was van de koninklijke kledij die Marcel en ik 
droegen, en wij liepen door een geopende zee, en met de 
inzegening van ons beiden, zag de vrouw van een van de oudsten 
van de Pinkster Gemeente van Benidorm dat ze een strand zag, 
en ze zag God, en Marcel en ik liepen daarachter en nog vele 
mensen volgden God. 
Hierbij 2 teksten uit Gods Woord: 
Luk. 9:23 En Hij zeide tot allen: “Zo iemand achter Mij wil komen, 
die verloochene zich zelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en  

volge Mij.”  
Joh. 10:27 “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en 
zij volgen Mij.” 
En ook woorden van profetie over mijn leven, dat God mij altijd 
zal bemoedigen. Door de jaren heen heb ik dat als Zijn volmaakte 

liefde ten aanzien van mij mogen ervaren. Jezus is het Licht in 
deze wereld, zo ook Gods Gemeente. 
Moge de Here u rijkelijk zegenen, en dat wij zullen opgaan van 
glorie naar glorie, en van heerlijkheid naar heerlijkheid, in 
Christus Jezus, onze Here. 

 
Rita heeft deze bijzondere ervaring zo mogen verwoorden, zodat 
ik mij geheel daarbij kan aansluiten. 
 
Marcel & Rita van Genderen. 

http://www.pg-benidorm/
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Inzegening Marcel en Rita van Genderen 
Op 5 maart 2017 vond in de Pinkstergemeente Benidorm de 
inzegening plaats van Marcel en Rita van Genderen als 
Voorgangers-echtpaar.  
Al anderhalf jaar waren Marcel en Rita werkzaam in het 
leidersteam van de Gemeente alvorens tot deze beslissing werd 
overgegaan. Om practische redenen, welke met de aanwezigheid 
van de teamleden te maken heeft, werd deze zondag gekozen. 
Er waren enkele genodigden van de gemeenten van Albir en 
Torrevieja, die de inzegening van Marcel en Rita niet wilden 

missen. De zaal was dus goed gevuld. 
Na de gebruikelijke dienst, die afgesloten werd met het Heilig 
Avondmaal, werd met de inzegening begonnen. Marcel en Rita 
werden gevraagd om plaats te nemen tegenover de gemeente. 
Belangrijke Bijbelteksten, waarin voorwaarden staan waaraan  

Oudsten en Voorgangers moeten voldoen, werden aangehaald. 
Ook werd de belangrijkheid van deze taak, die enkel volbracht 
kan worden als je echt “geroepen” bent, uitgebreid toegelicht. 
Na het ja-woord van Marcel en Rita op een vijftal vragen, werden 
ze ingezegend door de aanwezige voorgangers Cees van de 
Heuvel en Jan Visser. De Gemeente stond hier met opgeheven 
handen omheen, waarna er nog door verschillende mensen 
gebeden werd en ook profetieën en beelden werden gedeeld. 
De dienst werd afgesloten met het bekende “De Heer zegene u“. 
Marcel en Rita, we bidden en wensen jullie van harte Gods rijke 
zegen toe bij deze belangrijke taak. 
 
“De aanraking die geneest” - vervolg 
Cfr Weekbulletins 2017-10 en 11. Het vervolg op dit artikel 

publiceren we volgende week in Weekbulletin 2017-12. 
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