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Zondag 2 september
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Steve Kasyanenko
Leiding van dienst: Rutger Gast

Zondag 30 september
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Frank Rink
Leiding van dienst: Rutger Gast

Dinsdag 4 september
19:30-21:30 Video-serie Family7
Het mysterie van de Opname 9 en 10
In de maand september is er geen
Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere Prayer Station Almere aan de
Klokkenluiderstraat 57.
Woensdag 5 september
We zullen met Prayer Station Almere wel
20:00 Huiskringen
deelnemen aan de volgende interkerkelijke
evangelisatie-campagne Almere met
Zaterdag 8 september
Kerygma:
09:30-16:00 Seminar Jaap Dieleman
Zondag 9 september
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Jan de Haan
Leiding van dienst: Frank Rink
Tieners in de zaal
Boekentafel

19 sept voorbede in Unity Ministries 19.00
inloop - 21.00 aan de Randstad 21-17.
20 sept 09.30 tot 21.00 op het
Stadhuisplein.
21 sept van 09.30 – 17.00 op het
Stadhuisplein.

Dinsdag 11 september
22 sept 09.30 tot 16.30 op het Forum.
19:30-21:30 Video-serie Family7
Het mysterie van de Opname 11 en 12
Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere
Woensdag 12 september
20:00 Kaderoverleg
Vrijdag 14 september
20:00 Bidstond bij Maranatha
Voor informatie zie hiernaast
Zondag 16 september
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Rutger Gast
Leiding van dienst: Angelique Gast
Boekentafel Alles wat vandaag op de
boekentafel ligt is gratis!
Dinsdag 18 september
19:30-21:30 Video-serie Family7
Het mysterie van de Opname 13 en
evaluatie
Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere
Woensdag 19 september
20:00 Huiskringen
Zondag 23 september
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Teun de Haan
Leiding van dienst: Frank Rink
Tieners in de zaal
Boekentafel
Dinsdag 25 september
19:30-21:30 Video-serie Family7
Nieuwe serie
Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere

Vrijdag 14 september 20:00 uur is er
een bidstond bij Maranatha. Samen
met Maranatha en nog 2 andere
gemeenten willen we dan bidden voor
de stad, maar ook voor andere
dingen die aan bod komen.
Adres is:
Schoolgebouw Het Meesterwerk
El Grecostraat 171
(Tussen de Vaarten)

Donkere wolken
Het was een prachtige, stralende, heldere dag
in juli ergens halverwege de negentiger jaren.
Er was bijna geen wind. We vierden een
verjaardag en onze tuin zat vol met familie en
vrienden. Ze waren allemaal druk bezig met
praten, drinken en eten en er heerste een
gezellige sfeer. Ik zat het zo eens te bekijken
en dacht dat het wel leuk zou zijn om een
paar foto’s te maken vanaf ons dakterras. Op
het dakterras keek ik naar beneden en zag dat
ze allemaal lekker zaten te keuvelen. Ik keek
waar een geschikt plekje was om ze allemaal
op de foto te kunnen krijgen. Terwijl ik zo
rondkeek werd mijn aandacht getrokken door
een merkwaardig natuurverschijnsel. Aan de
horizon zag ik in de wolkeloze lucht een zeer
donkere, rolvormige wolk die zich uitstrekte
van helemaal links tot helemaal rechts, zover
als ik kon zien. Ik bemerkte dat deze
wolkenband met grote snelheid recht op ons
afkwam. Een moment wist ik niet wat ik doen
moest, toen rende ik de trap af naar beneden
naar de tuin en riep: “Haal alles naar binnen,
er komt noodweer op ons af! Vooruit! Vlug!
Snel!” Ze zaten mij allemaal vreemd aan te
staren, ze dachten zeker dat ik een geintje
maakte. Die bijzondere, donkere wolk was nl.
niet te zien vanuit de tuin. Niemand
reageerde. Nog een keer riep ik dat ze alles
snel moesten opruimen en naar binnen gaan
en deuren en ramen dicht moesten doen. Ik
liep naar boven om te kijken of daar alles
dicht was. Op zolder aangekomen bleef ik
staan kijken hoe de wolk snel naderbij kwam.
Ik stond dicht achter de glazen pui. Toen
barstte het noodweer los! Een harde wind en
een hoosbui kwamen met zo’n geweld tegen
de pui dat ik deze heen en weer zag gaan.
Van schrik sprong ik achteruit. Er viel in een
korte tijd zoveel water dat de zitkuil in onze
tuin blank kwam te staan. Dit
natuurverschijnsel heb ik daarna nooit meer
meegemaakt.
Ik was dit voorval allang weer vergeten,
totdat het een paar maanden geleden weer
bovenkwam. Ik kwam tot het besef dat het
een profetische betekenis had voor de tijd
waarin we nu leven. Ook nu zijn er mensen
die zeggen dat er zwaar weer op komst is. Nu
niet in de natuurlijke wereld maar in de
geestelijke wereld, denk maar aan Matteüs
24, de rede over de laatste dingen. Alle
gebeurtenissen in de wereld spitsen zich toe
op de komst van Jezus Christus.
Paulus waarschuwt ons in Romeinen 13:11-14
met deze woorden: U moet niet vergeten in
wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker
te worden. Sta op! Onze bevrijding is veel
dichterbij dan toen wij pas gelovig werden. De
nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan.
Houd dus op met wat het daglicht niet kan
verdragen. Doe voortaan alleen maar wat
gezien mag worden. Leef zuiver, zoals het
hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen,
waarbij eten, drank en seks centraal staan.
Maak geen ruzie en wees niet jaloers. Laat uw
leven beheerst worden door de Here Jezus
Christus en geef niet toe aan verkeerde
verlangens, die in u opkomen.
Hij, die dit alles bekend heeft gemaakt, zegt:
“Ja, Ik kom spoedig.” Ja, Here Jezus, kom!
(Op. 22:20)

PSActueel
Leiderschapsteam
Frank en Judith Rink
06-21662282
frankenjudith@live.nl
Rutger en Angelique Gast
036-7510445
degastjes@gmail.com
Erik en Lonneke Teeken
036-5335912
lonneke_jansen@hotmail.com
Taakverantwoordelijken
Gebed, evangelisatie
Rubia Keuter
rubia@keuter.nl
Dans, vlag en drama
Angelique Gast
degastjes@gmail.com
Onderwijs
Kinderkerk
Tamara van Loenen
Loenen24@hotmail.com
Astrid Kombrink
a.rcverwey@gmail.com
Tieners
Lonneke Teeken
lonneke_jansen@hotmail.com
Worship
Erik Teeken
eteeken@hotmail.com
Geluid- en opbouwteam
Eddy Maduro
hamaduro@hotmail.com
Diakonie
Jeanne Waterman
06-30014806
secretariaatsionspoort@gmail.com
Hospitality-team
(dwz. koffiedienst, welkomstteam,
boekentafel en gastvrouw/heer)
Jeanne Waterman
jeanne.waterman777@gmail.com
Website coördinator
Richard Jeltema
r.jeltema@hotmail.nl
Audio / video
Karel Waterman
k.p.waterman777@gmail.com
Pastoraat
Evert en Denise Urban
evertjanu045@gmail.com

Gebeds- en dankbriefjes
Men kan gebeds- en dankbriefjes
invullen en deponeren in de witte
box op het podium. Verder kan men
voor alle vragen rond het
gebedswerk mailen naar:
secretariaatsionspoort@gmail.com
Worship Dance School
Diverse cursussen en activiteiten
voor verschillende leeftijden o.l.v.
Angelique Gast.
Tel. 06-15288268
www.worshipdanceschool.nl of
worshipdanceschool@gmail.com
Prayerstation (interkerkelijk)
Gebed en evangelisatie!
Elke 2e en 3e zaterdag van de maand
van 12:00 tot 15:30 uur in het
buurtcentrum Kolkzicht,
Klokkenluiderstraat 57
Contactpersoon: Rubia Keuter
prayerstation-almere@shalom.house
of 06-46612113
Informatie huiskringen
Tussen de Vaarten onder leiding van
Rubia Keuter. 06-46612113
Almere Buiten onder leiding van
Mark en Nacaris McBurnie.
06-16790689 of 06-13530119
Vacatures
Heb je interesse in iets of wil je
uitstappen in geloof? Maar weet je
niet helemaal wat. Meld je dan bij
het Leiderschapsteam
Interessante websites
www.sionspoort.nl
www.abbachildcare.org
www.christenenvoorisrael.nl
www.bijbelenonderwijs.nl
www.vraaghetnoach.nl
www.weet-magazine.nl
www.eindtijdinbeeld.nl
www.likud.nl
www.logos.nl
www.bijbelengeloof.com
Boekentafel
De boekentafel is, indien mogelijk,
de 2e en de 4e zondag van de maand
na de dienst. Naast boeken zijn er
ook dvd’s en kadootjes te koop.

Pinkstergemeente SionsPoort
Postadres:
Hengelostraat 24
1324 GN Almere
De diensten worden gehouden op
zondagochtend in:
het "Baken Park Lyceum",
Buñuellaan 4 in Almere.
Via email zijn wij bereikbaar op:
SecretariaatSionspoort@gmail.com
Website:
www.sionspoort.nl
Giften:
Voor giften, graag overmaken via het
volgende bankrekeningnummer:
NL79 INGB 0004 4857 21, t.n.v.
Pinkstergemeente SionsPoort Almere
o.v.v. ‘Gift’.
Redactie PSActueel:

k.p.waterman777@gmail.com
Kopij graag inleveren vòòr de 20e van
de maand.
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