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Zaterdag 3 november
Prayer Station Almere
Zie info op de achterkant
Zondag 4 november Avondmaal
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Frank Rink
Leiding van dienst: Angelique Gast
Zangdienst wordt geleid door Jacco en
Nympha

Samen bidden bij Maranatha
Elke 2e vrijdag van de maand is er
van 19:30 tot 21:00 gezamenlijk
bidden bij Maranatha (het adres is:
El Grecostraat 171). Samen met
Maranatha, Unity, Bribi, en de
Terebint willen we God Loven en
prijzen en samen bidden voor
Almere, maar ook bidden voor andere
onderwerpen.

Dinsdag 6 november
19:30-21:30 Video-studieserie Family7 2-3 november Vrij Zijn weekend
Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere Info bij Meena
Woensdag 7 november
20:00 Huiskringen
Vrijdag 9 november
19:30-21:00 Bidstond bij Maranatha
Voor informatie zie hiernaast
Zondag 11 november
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Rutger Gast
Leiding van dienst: Erik Teeken
Tieners eigen dienst in Grand Café
Boekentafel
Dinsdag 13 november
19:30-21:30 Video-studieserie Family7
Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere
Woensdag 14 november
20:00 Kaderoverleg
Zaterdag 17 november
Prayer Station Almere
Zie info op de achterkant
Zondag 18 november
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Henk Herbold
Leiding van dienst: Frank Rink
Dinsdag 20 november
19:30-21:30 Video-studieserie Family7
Locatie: Nieuwe Diepstraat 47 in Almere
Zondag 25 november
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Frank Rink
Leiding van dienst: Rutger Gast
Tieners eigen dienst in Grand Café
Boekentafel

De schat onder de oven.
Op een keer droomde de arme en
behoeftige rabbi Eisig ben Jekel uit
Krakau dat hij naar Praag moest
gaan om daar onder de brug naar
het paleis van de koning te graven,
omdat daar een grote schat voor
hem werd bewaard.
Te voet ging hij naar de hoofdstad
van Bohemen. Toen hij bij de brug
kwam, zag hij daar een politieman
heen en weer lopen. In zijn
aanwezigheid durfde hij niet met
graven te beginnen.
Toen de politieman hem enige
dagen op dezelfde plaats zag
rondhangen, vond hij dat verdacht
en vroeg hem naar de reden van
zijn gedrag. De rabbi vertelde hem
zijn droom.
De politieman antwoordde lachend:
“Dus je hebt om een droom zo’n
verre reis gemaakt?! Dat is dus het
lot van mensen die in dromen
geloven. Als ik zulke dromen zou
geloven, had ik al lang aan de
wandel gemoeten, want ik heb in
een droom de raad gekregen om
naar de stad Krakau te gaan, het
huis van een Jood, genaamd Eisig
ben Jekel, binnen te gaan, onder de
oven te graven en daar een kostbare
schat tevoorschijn te halen. Eisig
ben Jekel! Is dat een nauwkeurige
aanwijzing? De ene helft van de
Joden van die stad heet Eisig en de
andere helft Jekel. Ik zou alle huizen
van die stad moeten afbreken.”
Zo sprak de politieman en hij bleef
maar lachen. Toen Eisig ben Jekel
zijn woorden had gehoord, nam hij
afscheid van hem en ging terug naar
huis. Daar aangekomen groef hij
een diepe kuil onder zijn oven en
vond daarin een kostbare schat. Met
behulp hiervan bouwde hij een
synagoge, die nog vele jaren
bestond onder de naam “De
synagoge van rabbi Eisig ben Jekel”.
En de moraal van dit verhaal? Zoek
je geluk niet ver van huis. Je zult
het in je eigen stad, in je eigen huis
vinden.

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

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
Prayer Station Almere actief:
Op de 1e zaterdag van de maand in
Almere-Haven
Locatie: Buurtcentrum Corrosia
Adres: Markt 43 (Almere-Haven)
Tijden: van 11.00-14.30 uur
Op de 3e zaterdag van de maand in
Almere-Stad
Locatie: Buurtcentrum de Kolkzicht
Adres: Klokkenluiderstraat 57
(Almere-Stad)
Tijden:12.00-15.30 uur
Contactpersoon: Rubia Keuter
www.prayerstationalmere.nl
E. info@prayerstationalmere.nl
M. 06-46612113
Informatie huiskringen
Tussen de Vaarten onder leiding van
Rubia Keuter. 06-46612113

Tieners
Lonneke Teeken
lonneke_jansen@hotmail.com

Almere Buiten onder leiding van
Mark en Nacaris McBurnie.
06-16790689 of 06-13530119

Worship
Erik Teeken
eteeken@hotmail.com

Vacatures
Heb je interesse in iets of wil je
uitstappen in geloof? Maar weet je
niet helemaal wat. Meld je dan bij
het Leiderschapsteam

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

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.

Volgende uitgave:
Zondag 25 november

