
 

  

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    : Ds. Henk Koekkoek  

     Zang o.l.v    : Sylvia Aal  

 
Offergave: 
 
Deze week: 

- Gemeentewerk  
 
Vorige week:  

- Gemeentewerk  : € 143,15 
Project Albir   : €   79,75 
 

Dank voor uw gaven ! 
 
Liederen 
         

Opw. 140 Hemelse Vader, wat een liefde                       

Opw. 371 Heer u gaf aan mij Uw vreugdeolie  

Opw. 450 Jezus regeert op Zijn eeuwige troon                 

Opw. 488  Heer ik kom tot U              

Opw. 392 Mijn Jezus ik hou van U             

Opw. 679 Hij is hier, Hij is bij ons   

Activiteiten deze week                                               

Woensdag 28-03-2018 om 10u30 in Av. Dr. Severo Ochoa 10             

Bidstond     : Marcel van Genderen                      

Zang o.l.v.     : Marcel van Genderen  

Goede Vrijdag 30-03-2018 om 19u00 in Av. Dr. Servro Ochoa 10    

Woord    : Marcel van Genderen          

Zang o.l.v.    : Sylvia Aal  

 
Volgende week zondag 01-04-2018  

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



 

 

Gemeente info: 
 
1)Kort verslag Algemene Vergadering 
 
Op 18 maart hebben we in aansluiting op de Eredienst de 

jaarlijkse Algemene vergadering gehouden. 
De belangrijkste notities zijn: 
 

• De Kascommissie bestaande uit de broeders Cees van de 
Waal en Sjaak van der Steen hebben de administratie van 
de Gemeente over het jaar 2017 gecontroleerd en correct 
bevonden en daarmee decharge verleend aan de 
Penningmeester. De broeders worden bedankt voor het 
verrichte werk. 

• De balans en Exploitatierekening 2017 van de Gemeente 
zijn gepresenteerd en toegelicht.  

• De begroting voor het jaar 2018 is doorgenomen en door 
de vergadering goed gekeurd. 

• Voor de oproep ter vervanging Kascommissielid Cees van 

der Waal hebben zich twee broeders gemeld te weten Wim 
Cerneus en Bert Domburg.  

• Ook dit jaar hebben we als Gemeente via de maandelijkse 
collecte en vanuit de Tienden van de Gemeente een 
bedrag van 1500 euro bijeengebracht, welke we willen 

doneren aan 3 Christelijke doelen. Wanneer u een 
Christelijk project op uw hart hebt, welke u graag 
gesteund wil zien, dan kunt u dat aan ons doorgeven. 

 
2) Goede Vrijdag om 19.00     
 
Op Goede Vrijdag gedenken we de lijdensweg van onze Koning de 
Here Jezus. We doen dit door het hebben van een korte dienst 
waarin we aan de hand van het Evangelie en een aantal liederen 
stap voor stap stil te staan bij de weg die onze Heer Jezus voor 
ons is gegaan vanaf het verraad tot aan het sterven aan het 
Kruis. We beëindigen de dienst met de bediening van het Heilig 
Avondmaal.  
 
3) Paasjubel 1 april om 07.45! 

 
We gaan op 1 april a.s. op Paasochtend weer de Kruisheuvel 
(Benidorm Kruis) op om onze broeders en zusters van de Engelse 
kerk de opstanding van Jezus te gedenken. Dit wordt gedaan met 
gezamenlijk zingen van een aantal liederen en een kort Woord. 



 

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 

 
 

De liederen worden tegelijkertijd in het Nederlands en in het 
Engels gezongen. De gitaren gaan dus mee! De korte prediking is 
ook in twee talen. 
Volgens de Website http://www.sunrise-and-sunset.com/ komt in 
Benidorm a.s. zondag de zon op om 07.46 uur! Het is een 

schitterend gezicht om de zon uit de zee te zien opkomen en 
tegelijkertijd te zingen, dat Hij is opgestaan en dat Hij leeft! 
We eindigen de samenkomst met een tijd van God danken en 
grootmaken en het zegenen van Benidorm. 
De bedoeling is om 07.15 uur te vertrekken vanuit de kerk. We 
kunnen dan rustig een goede parkeerplaats uitzoeken en de 
laatste opgang vanaf de parkeerplaats naar het Kruis maken. 
Voor wie slecht ter been is wordt deze laatste wandeling 
afgeraden. Mocht u mee willen gaan, maar geen vervoer hebben, 
meldt u zich dan even bij Marcel of Albert. 
Het is een evenement om niet te missen. Het kan wel fris zijn, 
dus warme kleding is aan te bevelen. 
 
4) Paasdienst om 15.00 

 
De Paasdienst volgende week op 1 april willen we met zoveel 
mogelijk familie vrienden en kennissen vieren. Nodig u dus 
mensen uit. Ook kinderen zijn van harte welkom. 
Doel is om met elkaar de opstanding van Jezus te vieren. 

We zullen uiteraard veel liederen welke te maken hebben met 
Jezus opstanding zingen. Verder is er een kort Woord. 
Er is verder ruimte om zelf ook een bijdrage te leveren door een 
verhaal of getuigenis of een lied. Laat u dit dan even weten. 
Na de samenkomst zal een broodmaaltijd zijn en wat lekkere 
traktaties. De liefde van onze Here Jezus staat uiteraard centraal! 
We zien uit naar een gezegende samenkomst.  

mailto:rita_vangenderen@msn.com
mailto:Joanne.den.d@gmail.com
http://www.sunrise-and-sunset.com/

