
 

  

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 2018/11  

18 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    : Jack Barkey  

     Zang o.l.v    : Albert den Dekker  

 

Offergave: 

 

Deze week: 

- Gemeentewerk  

Project Albir 

Vorige week:  

- Gemeentewerk  : € 136,24 

 

Dank voor uw gaven ! 

 

Liederen 

         

Opw. 622 Groot is de Heer                 

Opw. 669 Heer van de eeuwigheid 

Opw. 193 Toon ons Uw macht o God           

Opw. 625  Bij U ben ik thuis              

Opw. 398 Leid mij naar Uw heiligdom    

Opw. 751 Ik zie het kruis (Res.)              

Opw. 198 Laat ons loflied (Res.)             

Opw. 213 U zij de glorie (Res.)               

 

Activiteiten deze week                                               

Woensdag 21-03-2018 om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10             

Bidstond     : Marcel van Genderen                      

Zang o.l.v.     : Marcel van Genderen     

 

Volgende week zondag 25-03-2018  

 

Om 15u00 Av. Dr. Severo Ochoa 10 

Het Woord     : Ds. Henk Koekkoek  

Zang o.l.v     : Sylvia Aal 

 



 

 

Gemeente info: 

 

Anneke Hofman gaat a.s. woensdag naar Hospitaal IMED 

Benidorm. 

Ze wordt behandeld aan een eerder geplaatste pacemaker, er zit 

vermoedelijk een los contactje.     

Mogelijk dat ze daarvoor twee dagen wordt opgenomen.  

Hierbij aan u de hartelijke groeten van Pim en Anneke Hofman. 

 

Laten we als Gemeente alle zieken en zwakken gedenken in onze 

gebeden (Monique– Joop - Gert Jan – Nely – Ab - …………………). 

Oproep aan allen om te bidden voor zieken en zwakken 

 

Goede Vrijdag 30-03-2018:  

Samenkomst met Heilig Avondmaal om 19.00 tot 20.30 

 

1ste Paasdag 01-04-2018: 

Zoals ieder jaar gebruikelijk gaan we dit jaar weer met Pasen de 

zonsopgang gezamenlijk met de Engelse kerk beleven bij de 

Kruisheuvel  van Benidorm. Rond 07.10 bij de kerk verzamelen en 

daarna gezamenlijk optrekken naar het kruis van Benidorm. 

Zonsopgang is om 7.46 uur 

Om 15.00 is er een Paasdienst, waarbij vrienden en kennissen 

zeer welkom zijn.  

 

Israël zal leven: 

  

De beenderen waarover in Ezechiël 37 wordt gesproken, zijn het 

hele huis van Israël.  

Deze beenderen zijn heel het huis van Israël.             

Zie, ze zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is 

vergaan, wij zijn afgesneden! 

Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de Heere HEERE: 

Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen 

oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 

Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en 

als Ik u uit uw graven doe oprijzen. 

Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in 

uw land zetten. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, dit gesproken 

en gedaan heb, spreekt de HEERE (Ezechiël 37:11-14).Het herstel 

van Israël werd al meer dan 2500 jaar geleden voorzegd en wij 

zien het voor onze ogen gebeuren.  



 

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

Website: www.pg-benidorm.nl      
Financiële bijdragen: IBAN NL81 INGB 0009 3599 35, BIC INGBNL2A 

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: 
Albert & Joanne den Dekker, M +31/620 544 894 
Email: albert.den.dekker@gmail.com, Joanne.den.d@gmail.com   
Hendrik & Ann Vromant, M +34/691 042 980 en T +32/3 312 2315  
Email: hendrik.vromant@gmail.com 

 
 

God brengt Zijn volk thuis. In de vorige eeuw begon de terugkeer 

meer vorm te krijgen. Allerlei besluiten over het grondgebied van 

Israël speelden daarin een rol, zoals de Balfour Declaration 

(1917), de San Remo conferentie (1920) na de Eerste 

Wereldoorlog, de verklaring van de Volkerenbond (1922), de VN-

resolutie over de stichting van de nieuwe staat (1947) en de 

Onafhankelijkheids verklaring (1948). 

Gods Geest begon de geest van het Joodse volk, dat verspreid 

leefde over de hele wereld, wakker te maken, om op te staan uit 

hun ‘graven’, de plaatsen waar ze terecht gekomen waren buiten 

hun thuisland. 

In 2017 is het aantal Joden in Israël gegroeid tot meer dan 7 

miljoen, op een totale bevolking van ruim 9 miljoen. Verspreid 

over het land zijn er volgens het Israël College of the Bible 

inmiddels meer dan 300 gemeenten, terwijl er naar schatting 

rond de 30.000 Messias belijdende Joden in Israël wonen. 

De Joodse organisatie ‘One for Israël’ wil alle Joodse mensen 

vertellen over de Heere Jezus Christus, de Messias, Die al 

gekomen is en spoedig terug zal komen naar deze aarde.          

Ze gebruiken daarvoor onder meer getuigenissen van Messias 

belijdende Joden, die via internet te bekijken zijn.          

Deze getuigenissen, in het Hebreeuws, zijn inmiddels in totaal al 

meer dan 14 miljoen keer bekeken. 

Bron: Dirk van Genderen  
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