
 

  

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! 
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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 Ciudad Patricia korte dienst met H.Avondmaal  

Frans en Jack 

- 15u Avda Severo Ochea 10 

Het Woord    :Jan Visser 

      Zang o.l.v              :Sylvia Aal 

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk 

 

Vorige week: 

- Gemeentewerk  €    89,65 

- Zending   €  225,47   

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen: 

 

Opw.  25 Laat ons met elkander 

Opw. 218 Daar zijn geen grenzen 

Spa   28 Puedo hacer cada cosa 

JdH 187 Maak mij een beeld van U 

Opw. 334 Heer , uw lich ten uw liefde schijnen 

Opw. 488 Heer, ik kom tot U 

Opw. 450 Jezus regeert 

Opw. 446 Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 

Opw. 529 Komt laten wij aanbiddden 

 

 

 

Activiteiten deze week 

 

Woensdag om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond Frans de Vries 

- Zang o.l.v. Jack Barkey 

 

Volgende week zondag 

 

Om 15u00 in Av. Severo Ochoa 10 

 Het Woord: Jack Barkey 

 Zang o.l.v Hendrik Vromant 

 



 

 

 

 

Reacties voor financiële ondersteuning ontvangen  

Afgelopen week ontvingen we dankbare  reacties van de projecten 

welke we met een gift vanuit onze Tienden/Zendingfonds hebben 

gesteund te weten het Thais Kinder tehuis van Patti Culpepper in 

Changrai en van het Zendingsechtpaar Zelenjak uit Slovenië. 

 

Kleine update van Marcel en Rita: 

Onderwerp: Van Ugchelen naar Albir ! : 

De eerste mensen die naar ons huis hebben gekeken hebben 

afgezegd, hun reden was; een te kleine woning. 

Inmiddels hebben wij de vloerbedekking van 1ste zolderkamer en 

de overloop verwijderd, nu nog de 2de kamer en de trap en dan is 

het binnenwerk klaar op het schoonmaak na.  

Nu maar afwachten op nieuwe mensen die eventueel deze woning 

willen huren, anders moet ik het op de voorhand het tuinhuisje en 

de zonweringen voor en achter verwijderen, we wachten nog een 

week met het verwijderen. 

We hebben gelukkig ook heel veel spullen kunnen weggeven, 

maar ook veel weggezet voor de grofvuil. 

Nog twee weekjes, dan hebben we het grootste en zwaarste 

gedeelte achter de rug. Einde mei zijn we weer in Albir en zijn de 

verhuisperikelen achter de rug ! 

Dit was het dan voor voorlopig, tot later. 

Veel liefs en Gods zegen, 

Marcel & Rita. 

Vervolg: De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën.  

 

Deze is het door wie God spreekt, door wie God Zich bekend 

maakt en ons in de gemeenschap met Zich opneemt. 

 

God heeft gesproken! 

Spreken eist horen. 

De grote waarschuwing die in deze brief telkens herhaald wordt is 

om ons ‘te houden aan hetgeen door ons gehoord is’, ‘om Zijn 

stem te horen, en ons hart niet te verharden’, niet ‘traag zijn om 

te horen’, ‘Hem die spreekt niet af te wijzen’. 

God , ja God Zelf heeft gesproken; zullen we niet naar Hem 

luisteren, in die vrees en aanbidding, met die aandacht en liefde 

van het hart, waarop Hij recht heeft?  

Ja, dat willen wij, wij willen ook de overdenking van deze brief 

beginnen met verlangen om God te horen spreken. 
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God heeft gesproken door de Zoon! 

De levende Jezus, voortgekomen uit de brandende gloed van 

Gods liefdehart, uit de vuuroven van Gods heiligheid, de levende 

Jezus is het levende Woord, 

Wij willen Hem leren kennen in het heerlijke licht waarin deze 

brief Hem voorstelt. 

Wij willen met Hem in aanraking komen, Hem in het hart 

ontvangen, Hem als ons leven aannemen, opdat Hij ons tot de 

Vader zal brengen. 

In het begin sprak God: Er zij licht en er was licht. 

Wij willen in Christus naar God luisteren, in de verwachting dat 

Zijn woorden, die leven en kracht zijn, alles wat God voor ons 

heeft in ons brengen en werken zullen. 

Wij verwachten dat Hij, die het Licht van God is, dat Licht in ons 

hart zal laten schijnen. 

Bron: Andrew Murray  

Het vervolg van dit artikel vindt u in het volgende weekbericht 

 

Bericht van Johan en Wil ter Maat 

Lieve Gemeente 

Het gaat zo goed met me dat het allemaal weer normaal lijkt. De 

bestralingen heb ik zonder bijwerkingen gehad. Ik voel me goed 

en doe al weer van alles: fietsen, af en toe een dag werken bij 

onze zoon, golf spelen en afgelopen zondag weer het Woord 

mogen brengen in onze gemeente.  

Voor de komende winter hebben wij weer het huis gereserveerd 

in Finestrat. Wij hopen jullie dan allemaal weer in goede 

gezondheid te ontmoeten.  

Groet voor iedereen die nog in Benidorm is en Gods liefdevolle 

zegen met jullie! 

Johan en Wil ter Maat 

Nacht van Gebed :  16 op 17 juni . U strijdt toch ook mee ? 

mailto:fransde_vries@hotmail.com

