
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! 

 

Maandbulletin - Mei 2018 
 

 

Hartelijk welkom! 

Of u vandaag voor het eerst in deze gemeente komt, of indien u na lange tijd terugkomt, waar u ook 

vandaan komt, we heten 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: elke zondag om 15u00 in Av Severo Ochoa, 10 

6/5 Zang olv Otto Schönherr   Het Woord – Heilig Avondmaal door Marcel van Genderen 

13/5 Zang olv Sylvia Aal    Het Woord door Jan Visser 

20/5 Zang olv Rita van Genderen   Het Woord – Pinksteren door Marcel van Genderen 

27/5 Zang olv Carla van der Waal  Het Woord door Marcel van Genderen 

 

Bijbelstudies/bidstonden: elke woensdag om 10u30 in Av Severo Ochoa 10, koffie vanaf 10u 

2/5 Zang olv Carla van der Waal   Bidstond geleid door Marcel van Genderen 

9/5 Zang olv Rita van Genderen   Bijbelstudie gegeven door Marcel van Genderen 

16/5 Zang olv Otto Schönherr  Bidstond geleid door Marcel van Genderen 

23/5 Zang olv Carla van der Waal   Bijbelstudie gegeven door Marcel van Genderen 

30/5 Zang olv Otto Schönherr   Bidstond geleid door Marcel van Genderen 

 

Planning sprekers onder voorbehoud.  

 

Samenkomst met zang, samen met bewoners van Ciudad Patricia: telkens om 16u45 in Ciudad Patricia 

Vrijdag 11/5 allen 

Vrijdag 25/5 allen 

 

Offergaven vorige maand     Offergaven deze maand 

1/4 Paasoffer  : 78,77€   6/5 Gemeentewerk :   

8/4 Gemeentewerk : 91,12€     Zending  :   

Zending  : 60,22€   13/5 Gemeentewerk :    

15/4 Gemeentewerk : 62,81€   20/5 Gemeentewerk :   

Project Albir  : 44,50€    Project Albir  :   

22/4 Gemeentewerk : 87,40€   27/5 Gemeente  :    

29/4 Gemeentewerk : 00,00€ 

Dank voor uw gaven!    

 
Tussen Pasen Hemelvaart en Pinksteren  
Matth. 28:18-20  
 
“Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op 
weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen 
heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’”  
 

 



 

 

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 

Gemeente Info: 

Er zijn vele zieken en zwakken onder ons, laten wij hen voordragen in onze gebeden. 

……………….………..   

 

Een bericht van Robin de Vries (zoon van Frans en Els de Vries) aan Sjaak van der Steen. 

 

Met mijn ouders gaat het goed, ze moesten uiteraard even wennen aan de nieuwe situatie. 

Vooral wij kinderen zijn erg blij dat ze weer in Apeldoorn zijn daar waar ze de dagelijkse zorg krijgen die ze 

zo nodig hebben. En lekker dichtbij. 

Toen ze nog in Benidorm zaten konden wij niet zo veel voor hun doen. Mijn broer en zusjes en ik hebben een 

druk gezinsleven en konden niet even naar Spanje vliegen om te helpen. Dit is nu een stuk beter zo. 

Als er nu wat is kan ik er in 10 minuten zijn, bij Rumah Saya zijn ze in goede handen. 

Boodschappen voor eten hoeven ze niet meer te doen, alleen wat drinken en snacks voor eventueel visite. 

Het eten is goed verzorgd bij Rumah Saya, vaak Indisch afgewisseld met een Hollands potje. 

Wekelijks worden er van allerlei activiteiten georganiseerd voor de bewoners. Van een krontjong band tot 

mannenkoor, van bloemschikken tot excursies buiten de deur. 

Wij zijn er 100% van overtuigd dat het terughalen van mijn ouders de beste oplossing was. Ook omdat de 

gezondheid / geheugen van mijn ouders hard achteruit ging. 

Wij willen u nogmaals hartelijk danken voor alle moeite die u voor mijn ouders heeft gedaan. Zonder uw 

hulp hadden we het niet zo snel kunnen regelen. 

Het nieuwe huistelefoon van Frans en Els de Vries is 055 539 05 79 of uit het buitenland 0031 555 39 05 79.  

 

Met vriendelijke groet, 

Robin de Vries. 

 

Nieuws uit Israël  

Door: TPS 20-04-2018.                          

 

De Israëlische strijdkrachten staan klaar om elke dreiging uit Iran te ontmoeten en de prijs van een  

conflict te betalen. Indien nodig, zei premier Benjamin Netanyahu tijdens een speciale regerings-

vergadering die vrijdag 20 april werd gehouden. 

Donderdag 19 april stond de Joodse staat stil om de Onafhankelijkheidsdag te herdenken. 

"We horen de dreigementen uit Iran. De soldaten van de IDF en de veiligheidstroepen zijn voorbereid op 

elke ontwikkeling", zei Netanyahu.  

"We zullen vechten tegen iedereen die ons probeert te schaden, wordt niet afgeschrikt door de prijs die 

de degenen zullen betalen die onze vernietiging wensen. De IDF is voorbereid op de missie en de mensen 

zullen zegevieren. We staan recht tegenover diegenen die dreigen ons te vernietigen.  

We hebben vertrouwen in ons vermogen om onszelf te verdedigen - dat is de essentie van onze controle 

over onze eigen bestemming, de essentie van onafhankelijkheid.  

Vandaag zijn we bijgestaan door veteranen, krijgers uit de ondergrond, wiens moed een voorbeeld voor 

ons allemaal is ", voegde de premier eraan toe. 

De speciale bijeenkomst vond plaats in de Independence Hall in Tel Aviv, de plaats waar 70 jaar geleden 

de Israëlische premier David Ben Gurion de staat Israël aankondigde.  

  

Bron: United with Israël (unitedwithisrael.org)   

mailto:rita_vangenderen@msn.com
mailto:Joanne.den.d@gmail.com

