
 

  

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 Av. Dr. Severo Ochoa 10 
Het Woord    : Johan ter Maat  

     Zang o.l.v    : Sylvia Aal  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
 

Vorige week:  
- Gemeentewerk  : € 155,11 
- Project Albir   : €   79,77 

 
Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen         
Opw. 120 Want U, o Heer 

Opw. 181 Majesteit 

Opw. 226 Ik wil zingen van mijn Heiland 

Opw. 354 Glorie aan God  

Nlg.      7 Er is een God die hoort 

Opw. 403 Kom en help ons oogsten            

Opw. 407 O, Heer mijn God            

Opw.    9 Wat ik nodig heb                     

                                                                                     

Activiteiten deze week                                               

Woensdag 28-02-2018 om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10             

Bidstond/ Bijbelstudie   : Johan ter Maat                      

Zang o.l.v.     : Marja van Tent    

 
 
Volgende week zondag 04-03-2018  

 
Om 15u00 Av. Dr. Severo Ochoa 10 
Het Woord     : Marcel van Genderen  
Zang o.l.v     : Hendrik Vromant 
 



 

 

Lieve Els en Frans  
 
De laatste dag in ons gezamenlijk bijzijn, 
jullie maar OOK wij vinden dat niet fijn. 
We beseffen allemaal dat het, Het beste van het slechtste is,  
maar toch blijft alles voelen als een heel gemis. 
Ondanks ons aller verdriet, hadden we toch een idee,  
ook wij vliegen een keer even over de zee. 
Om jullie te gaan bezoeken, 
met een paar lekkere Hollandse koeken . 
Dus vergeten doen we  jullie ECHT niet en KOMEN,  
gaan we zien, hoe mooi jullie wonen,  
tussen de Ugchelense bomen.  
 

Lieverds namens iedereen heel erg bedankt,  
jullie hebben MEER  en nog meer gedaan, als verwacht. 
Waar ELS liep  .? Liep Frans, 
jullie waren samen heel wat mans. 
Jullie zijn onvervangbaar, een ongelofelijk gemis,  
maar ook dat deze stap in zijn geheel toch beter is. 
Heerlijk weer bij jullie dierbaren te zijn,  
ook voor ons allen is het idee, heel fijn.  
Ook al voelt alles ALS nu een beetje ALS tegen,? 
alles komt goed, met Gods rijke zegen. 
Waar jullie OOK vertoeven, hier of daar,  
Hij heeft alles  in Zijn macht,  
verandert er niet zo veel, want hij is bij jullie dag en de nacht. 
Onze aller liefde geven wij mee vanuit het Spanje land, 
wij zullen jullie  altijd gedenken , voor jullie welzijn, met ons aller 

biddende hand. 
Lieve groeten, en nogmaals alle goede zegen,  
op al jullie makkelijke maar ook moeilijke wegen. 
 

          
Lyda van der Steen.  
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Gemeente info: 
 
Voorbereidings comité Verrassingstocht 2018:  
Lieve Nelleke, Carla en Sjaak. 
Onze dank voor deze door jullie goed georganiseerde 

verrassingstocht.  
 
Het beeld van Pascha:  Vervolg 
 
Als we persoonlijk getuigen wat het Bloed van Jezus voor ons 
doet, dan kunnen we al het goede opeisen dat God voor ons heeft 
bewerkt door het offer van Jezus aan het kruis. 
Ons vrijmoedige, voortdurende getuigenis wordt als hysop die het 
Bloed van Jezus aanbrengt op de deurposten van ons leven. 
We moeten ons echter wel bedenken dat satan de Bijbel ook kent. 
Hij is bekend met de doelen die God onthuld heeft in de schrift. 
Hij weet dat volgens Gods plan de gelovigen op aarde het 
instrument worden voor zijn uiteindelijke nederlaag. 
Daarom is het zijn strategie om ons te verlammen met gevoelens 

van schuld en allerlei leugens, zodat we ons totaal onwaardig, 
onzeker en incapabel voelen. 
Met dat doel beschuldigt hij ons voor onze God, dag en nacht 
(Openbaringen 12:10).    
 

We zouden kunnen vragen: 
Waarom legt God satan met al zijn beschuldigingen en leugens 
niet het zwijgen op? 
Het antwoord is dat God niet voor ons doet wat we zelf moeten 
doen. 
Hij heeft ons daar immers de middelen voor gegeven. 
 
Wordt vervolgd in Weekbulletin 2018-09 

   Bron: Derek Prince.            
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