
 

  

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weekbulletin 2018/10  

11 maart 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    : Jan Visser  

     Zang o.l.v    : Jack Barkey  

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk  

 

Vorige week:  

- Gemeentewerk  : € 117,04 

Zending   : €   72,13  

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen 

         

Opw.  50 Ik wil U prijzen o Heer             

Opw. 598 Machtig Heer 

Opw. 639 Ik heb U lief 

SPA.   20 Como el ciervo brama por            

Opw. 429  God wijst mij een weg             

Opw. 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij            

Opw. 407 Hoe groot zijt Gij              

Opw. 542 God van trouw             

NLG.    3 Mijn schat is boven               

 

Activiteiten deze week                                               

Woensdag 14-03-2018 om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10             

Bidstond/ Bijbelstudie    : Albert den Dekker                      

Zang o.l.v.      : Jack Barkey     

Volgende week zondag 18-03-2018  

 

Om 15u00 Av. Dr. Severo Ochoa 10 

Het Woord     : Jack Barkey  

Zang o.l.v     : Albert den Dekker 



 

 

Gemeente info: 

 

Jaarlijkse Gemeente vergadering 18 maart 16.40 tot 17.30. 

 

Volgende week zondag willen we u allen na de dienst informeren 

over de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar. 

Uiteraard delen we ook met u welke plannen er bestaan voor het 

komende jaar. 

U krijgt dan ook de gebruikelijk financiële informatie van het 

afgelopen jaar en vragen we uw instemming voor de begroting 

2019. 

 

 

Een laatste vereiste   

 

En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door 

het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet 

liefgehad tot de dood toe.  

 

Openbaringen 12:11 sluit af met één opvallende kenmerk van hen 

die als overwinnaars in deze strijd naar voren komen: 

Zij hadden hun levens niet lief tot in de dood. 

 

Hoe passen we dit op onszelf toe? 

Het betekent dat het voor ons belangrijker is om de wil van God 

te doen dan om in leven te blijven. 

Als we ons ooit in een situatie bevinden waar gehoorzaamheid 

aan God ons het leven zal kosten, dan zullen we God toch 

gehoorzamen. 

 

Waarschijnlijk zullen we niet allemaal voor deze radicale zwart-wit 

keuze komen te staan. 

Maar waar het om gaat is onze toewijding. 

Die voegt iets toe aan ons getuigenis en bepaalt de kwaliteit 

ervan. 

Onze radicale toewijding maakt ons getuigenis tot een wapen 

waartegen satan niet bestand is. 

Daarom moeten we ons afvragen: 

Kan ik echtzeggen: 

Ik heb mijn leven niet lief tot in de dood?  

 

Bron: Derek Prince.             

  

 



 

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   

 
 

Aanschouw Zijn genade 

 

Wees goed voor elkaar en vol medeleven; 

Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. 

 

          Efeziërs 4:32   

 

Jezus doet een gordel van een dienstknecht om Zijn middel, 

neemt de bak met water en knielt voor een van de discipelen. 

Hij maakte een sandaal los, haalt de voet er voorzichtig uit, zet 

hem in de bak, gooit er water overheen en begint met wassen. 

Eén voor één, de ene groezelige voet na de andere, gaat Jezus de 

rij af. 

Je kunt er zeker van zijn dat Jezus de toekomst van deze voeten 

kent. 

Deze vierentwintig voeten zullen de volgende dag hun Meester 

niet volgen en voor Hem opkomen. 

De voeten zullen maken dat ze wegkomen bij de aanblik van een 

Romeinse zwaard. 

Slechts een paar voeten zal Hem niet verlaten in het hof. 

Eén discipel zal Hem in Getsemane niet in de steek laten – Judas 

houdt het niet eens zo lang meer vol. 

Aanschouw het geschenk dat Jezus Zijn volgelingen geeft! 

Hij weet wat deze mannen gaan doen. 

En als ze het doen, wil Hij hen eraan herinneren hoe Zijn knieën 

zich voor hen bogen en Hij hun voeten waste. 

Hij wil dat ze beseffen dat hun voeten nog steeds schoon zijn. 

Hij vergaf hun de zonden voor ze die begingen. 

Hij bood hen genade aan voor ze ernaar op zoek waren.       

  

         Just Like Jesus 

Bron: Leven uit Genade.  
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