
 

  

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     : Marcel van Genderen  
     Zang o.l.v    : Sylvia Aal  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
Project Albir 
  

 
Vorige week:  

- Gemeentewerk  : € 116,85 
 
Dank voor uw gaven ! 
 
 

 
Liederen 
 
Opw.  97 De vensters des hemels zijn open 
Opw. 249 Heer wat een voorrecht  

Opw. 174 Juicht, want Jezus is Heer 
NLG.  17 Dat moet weten iedereen 
Opw. 237 Jezus , wij verhogen U 
GLK.243a Immer dichter aan Uw zij 
Opw. 338 U bent mij zo kostbaar o Heer 
 
 
Activiteiten deze week 
 
Woensdag 24-01-2018 om 10u30 in Av. Severo Ochoa 10 
 

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

 
Volgende week zondag 04-02-2018 

 
Om 15u00 Avda. Severo Ochoa 10 
 
Het Woord     : Albert den Dekker  
Zang o.l.v     : Hendrik Vromant   



 

 

Gemeente info 
 
1] Update van zus Annette Hofman:  
Door een val in de nacht van 9 november 2017 is haar linker knie 
ernstig verbrijzeld. 

Uit onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat ze ook een hart 
ritme stoornis heeft. 
13 November is een pacemaker geplaatst, en 17 november werd 
haar knie geopereerd.   
We mogen u mededelen dat het met zus Annette Hofman 
langzaam maar zeker vooruitgaat is.  
Ze kan nu voorzichtig kleine stapjes maken m.b.v. een looprek. 
Om de verklevingen in haar knie te behandelen, krijgt ze fysio 
oefeningen en massage, gelukkig is er ook thuiszorg,  
Gedragen in Zijn handen. 
Hartelijke groeten van Pim en Annette Hofman 
  
2] Zus Wilma Dilweg was afgelopen dinsdag 16 januari 
geopereerd aan de heup, ze heeft een nieuwe heup. 

Ben in kennis gesteld dat het haar goed gaat, en dat de operatie 
goed was verlopen.  
God is goed, alle lof en eer is aan Hem 
 
3] Broer Ab van der Velden was afgelopen dinsdag 16 januari 

geopereerd aan de slokdarm, de operatie duurde 5 uren. 
Ook bij hem was de operatie goed verlopen, en woensdag, een 
dag later kon hij via een spuitje wat water door zijn keel naar 
binnen krijgen. 
De dagen daarop gaan ze een stapje verder en mag hij wat 
verdunde yoghurt tot zich nemen. 
Hij kon al weer grapjes maken en zei, dat hij vergeleken met de 
periode voor de operatie een ander mens is geworden. 
Natuurlijk ligt hij nog op een kamer met speciale bewaking, maar 
de vooruitgang is zichtbaar. 
Dankbaarheid naar Hem voor deze mooie vooruitgang. 
 
4] Situatie van broer Frans en zus Els de Vries. 
Rond de maand juni 2017 was de optie verhuizen naar Nederland 
aan de orde. 

Een reden is; de gezondheid van beiden vraagt om dagelijkse 
zorg, dat is door hun huisarts vastgesteld (medisch onderzoek).  
Het lijkt er nu op dat het verhuisproces op een of ander wijze 
wordt opgehouden.  
Gebed in deze situatie is van essentieel belang.   
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Zeven onderdelen van de wapenrusting (Vervolg)      
 
De wapens van onze strijd: 

2 Het borstwapen der gerechtigheid (vers 14 vervolg)         

Onze relaties moeten oprecht zijn, zowel met God als met 

mensen.                   

We moeten het voorbeeld van Paulus volgen en hierin oefenen, 

altijd een on-ergerlijk geweten te hebben voor God en de 

mensen.               

Handelingen 24:16: De rechtvaardigheid die God zoekt is niet 

alleen maar een intellectuele instemming met een bepaalde leer. 

Het is de toestand van ons hart, niet van het verstand, want met 

het hart gelooft men tot gerechtigheid (Romeinen 10:10).        

Het gaat niet om het volgen van godsdienstige regels.        

Paulus had zich daar jarenlang mee bezig gehouden, maar toen 

hij Christus ontmoette veranderde zijn doel: ….. opdat ik Christus 

moge winnen, en in Hem moge blijken niet een eigen 

gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door 

het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof  

(Filippenzen 3:8-9).          

                                  

3 De voeten geschoeid met de bereidwilligheid van het evangelie 

des vredes (vers 15)          

                                      

Vervolg in Weekbulletin 2018-04  

Bron: Derek Prince                    
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