
 

  

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 & Heilig Avondmaal : Marcel van Genderen  

     Zang o.l.v    : Hendrik Vromant  

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk  

Zending 

 

Vorige week:  

- Gemeentewerk  : € 132,76 

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen 

         

Opw. 517 Gezegend zijn zij, die wonen bij U           

Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn 

Opw. 187 Open mijn ogen 

Opw. 510 Dit is mijn verlangen 

Opw. 582 Jezus, alles geef ik U  

Opw. 539  Kom, nu is het tijd, aanbid Hem 

Opw. 333 Heer, U bent El Elohim            

Opw. 056 Zijn naam is hoger dan ieder ander            

Opw. 237 Jezus, wij verhogen U               

Activiteiten deze week                                               

Woensdag 07-03-2018 om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10             

Bidstond/ Bijbelstudie   : Leen van der Sluis                      

Zang o.l.v.     : Carla van der Waal         

Vrijdag 09-03-2019 om 16u45 Ciudad Patricia         

Samenkomst met zang : Allen               

Volgende week zondag 11-03-2018  

 

Om 15u00 Av. Dr. Severo Ochoa 10 

Het Woord     : Jan Visser  

Zang o.l.v     : Jack Barkey 



 

 

Gemeente info: 

 

Het nieuwe adres van Frans en Els de Vries, Rumah Saya is: 

Klein Hattem 34 

7339 HJ  Ugchelen 

Nederland 

Tel.   : 0031 885 390 800 (receptie Rumah Saya) 

Mob. : 0031 624 732 677 (nieuwe mobiel Frans) 

 

Vanaf maandag 5 maart zijn Jack en Josy Barkey voor een tijd in 

ons midden. 

Wij wensen hun een veilige reis en zien uit naar hun komst.  

 

Het beeld van Pascha:  Vervolg 

 

Hij heeft ons daar immers de middelen voor gegeven. 

Hij heeft ons geestelijke wapens gegeven waarmee we iedere 

aanklacht die satan tegen ons heeft kunnen overwinnen. 

Op elke beschuldiging van satan kunnen we antwoorden dat het 

bloed dat Jezus aan het kruis vergoot voorzien heeft in een 

volledige, volmaakte verzoening.  

Daarom zijn wij niet schuldig! 

 

Bron: Derek Prince.             

 

God met een doel 

 

Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om Zich te laten 

dienen, maar om Zelf te dienen. 

Hij is gekomen om Zijn leven te geven voor de mensen. 

Zijn leven zal het losgeld zijn waarmee Hij heel veel mensen 

vrijkoopt.    

          Mattheüs 20:28   

 

Jezus weigerde Zich door iets anders te laten leiden dan door Zijn 

hoge roeping. 

Zijn hart was doelgericht. 

De meeste levens richten zich op niets in het bijzonder en dat is 

dan ook waar die levens op uitdraaien. 

Jezus had één doel voor ogen – de mensheid redden van haar 

zonde. 

 

Hij zou Zijn leven samen kunnen vatten met een zin: 



 

Pinkster Gemeente Benidorm  

Samenkomsten: Av. Dr. Severo Ochoa 10, 03502 Benidorm 
Website: www.pg-benidorm.nl      
Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35 

Voorgangersechtpaar: Marcel van Genderen, voorzitter  
& Rita van Genderen, secretaris  
T 966 942 284, M 604 170 439, en 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   

 
 

‘De Mensenzoon is gekomen om de mensen die bij God 

weggelopen waren, te zoeken en te redden.’(Lucas 19:10). 

Jezus was zo op Zijn taak gericht dat Hij wist wanneer Hij 

‘Het is volbracht’ (Johannes 19:30) kon zeggen. 

Maar Hij was niet zo op Zijn doel gericht dat Hij onaangenaam 

was. 

 

Juist het tegenovergestelde. 

Zijn gedachten waren zeer aangenaam. 

Kinderen konden Jezus niet weerstaan. 

Hij kon schoonheid vinden in de lelies, vreugde in aanbidding en 

mogelijkheden bij problemen. 

Hij bracht dagen door met massa’s zieke mensen en voelde nog 

steeds hun pijn. 

Hij bracht ruim drie decennia door terwijl Hij door de modder en 

het slijk van onze zonde waadde en zag desondanks genoeg 

schoonheid in ons om voor onze fouten te sterven. 

         Just Like Jesus 

Bron: Leven uit Genade.  

 

Tekst uit opwekkingslied 258 waar we dagelijks  bij stil mogen 

staan. 

 

Blijdschap vervult mijn hart vandaag 

en daarom vereer ik nu mijn God. 

Hij heeft in zijn liefde mij gezocht. 

Dat wil ik overal vertellen 

ja, overal vertellen. 

Ik ben nu een kind van God geworden. 

Jezus' liefde heeft mijn hart geraakt. 

Ik wil de naam van mijn Heer 

verhogen voor altijd. Amen. 
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