
 

  

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 
 
- 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 

Het Woord    : Johan ter Maat  
     Zang o.l.v    : Rita van Genderen    

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk 
- Project Albir  

 
Vorige week: 

- Gemeentewerk   : € 172,24 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
 
 

Liederen: 
 
Opw.   39 Heilig, heilig   
Opw. 420 Geen andere naam  
Opw. 576 Als wij samen U aanbidden  

Opw. 334 Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen 
Opw. 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt        
Tien.   61 This is my desire  
Opw. 510 Dit is mijn verlangen  
HM.    59 Ik zing lofprijs / I sing praises /  
  I give glory to Your Name  
   
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 22-11-2017 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 

- Bijbelstudie/Bidstond  : Marcel van Genderen 
Zang o.l.v.     : Rita van Genderen 

 
 

Volgende week zondag 26-11-2017 
 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
Het Woord    : Albert den Dekker 
Zang o.l.v     : Hendrik Vromant   



 

 

Alija maken / Terug naar Israël : Breng de Joden thuis 

“Brengt Mijn zonen van verre en Mijn dochters van het einde der aarde.” 
Jesaja 43:6 
“Ik zal Mij over hen verblijden en hun goeddoen. En Ik zal hen in 
getrouwheid in dit land planten, met heel Mijn hart en heel Mijn ziel.” 
Jeremia 32:41 
“Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Mijn hand opheffen naar de 
heidenvolken, naar de volken zal Ik Mijn banier omhoogsteken. Dan zullen 
zij uw zonen brengen in de armen, en uw dochters zullen gedragen worden 
op de schouder.” Jesaja 49:22 
“En de HEERE, uw God, zal u naar het land brengen dat uw vaderen in bezit 
hadden, en u zult het weer in bezit nemen; en Hij zal u goeddoen en u 
talrijker maken dan uw vaderen.” Deuteronomium 30:5 

De kosten 

Oekraïne: € 135,- 

Voor dit bedrag kunnen we een Jood in Oekraïne helpen met het verzamelen 

van de benodigde papieren en het vervoer naar het consulaat en uiteindelijk de 

luchthaven. 

Bnei Menashe: € 900,- 

Voor dit bedrag kunnen we het ticket betalen voor de Bnei Menashe naar 

Israël. 

Frankrijk: € 400,- 

Voor dit bedrag kunnen we Joden in Frankrijk die beperkte middelen hebben 

helpen om alija te maken. 

Integratie in Israël 

Elk bedrag is welkom. 

 

Zijn er vragen hierover? Stel ze aan Marcel van Genderen. 
 
Bron: Christenen voor Israël   

http://christenenvoorisrael.nl/2015/01/joden-zien-weinig-toekomst-in-europa/


 

Pinkster Gemeente Benidorm  
Samenkomsten: Av. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm 

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

Voorgangersechtpaar: Marcel van Genderen, voorzitter / secretaris 
& Rita van Genderen  

M 604 170 439, M +31/644 072 600 

Email: marcel_vangenderen@msn.com, rita_vangenderen@msn.com  

Oudste & penningmeester: Jack Barkey, M +31/638 566 257 
Email: jsbarkey@gmail.com  

Leden leidersteam: 
Milly de Groot, T 965 874 889 

Albert & Joanne den Dekker, M +31/620 544 894 

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

 
 

Een hart zoals Hij 
 
Wij zijn de klei, door Hem gevormd, wij zijn het werk van Uw 
handen.   
       Jesaja 64:8 

God wil dat we zoals Jezus zijn. 
Is dat geen goed nieuws? 
U zit niet vast aan de persoonlijkheid die u vandaag de dag hebt. 
U bent kneedbaar. 
Hoe komen we op het idee dat we niet kunnen veranderen? 
Vanwaar komen beweringen zoals:  
‘Het ligt in mijn natuur om zorgen te maken’ of 
‘Ik zal altijd wel pessimistisch blijven. 
Zo ben ik nou eenmaal’ ………….  
Wie zegt dat?  
Maken we ook zulk soort opmerkingen over ons lichaam?  
Het ligt nu eenmaal in mijn natuur om ziek te worden, ik kan er 
toch niks aan doen.  
Natuurlijk niet, als ons lichaam niet goed functioneert zoeken we 

hulp. 
Moeten we met ons hart dan niet hetzelfde doen?  
Ja, natuurlijk. 
Jezus kan ons hart veranderen. 
Hij wil dat we een hart hebben zoals Hij. 

  
         Just Like Jesus 

Bron: Leven uit Genade.   
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