PSA CTUEEL
Juni 2019

Zaterdag 1 juni
Prayer Station Almere
Zie info op de achterkant
Zondag 2 juni AVONDMAAL
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Frank Rink
Leiding van dienst: Rutger Gast
Dinsdag 4 juni
12:30-14:00 Family7 videoserie
Zie info hiernaast
Woensdag 5 juni
20:00 Huiskringen
Zondag 9 juni PINKSTEREN
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Frank Rink
Leiding van dienst: Frank Rink
Tieners in de zaal
Boekentafel
Dinsdag 11 juni
12:30-14:00 Family7 videoserie
Zie info hiernaast
Woensdag 12 juni
20:00 Kaderoverleg
Vrijdag 14 juni
19:30-21:00 Bidstond bij Maranatha
Zie info hiernaast
Zaterdag 15 juni
Prayer Station Almere
Zie info op de achterkant
Zondag 16 juni VADERDAG
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Jerrel IJzer
Leiding van dienst: Rutger Gast
Dinsdag 18 juni
12:30-14:00 Family7 videoserie
Zie info hiernaast
Woensdag 19 juni
20:00 Huiskringen
Zaterdag 22 juni
GEMEENTEWEEKEND
Zie info hiernaast
Zondag 23 juni
GEMEENTEWEEKEND
Zie info hiernaast
Dinsdag 25 juni
12:30-14:00 Family7 videoserie
Zie info hiernaast

De discipel, - Wat is de betekenis en
het doel van het kruis, en waarom is
er pijn en lijden in de wereld?
De Meester, - Het kruis is de sleutel
tot de hemel. Op het moment dat ik
door Mijn doop het kruis op Mijn
schouders nam omwille van zondaars,
werd de hemel geopend, en door
Gemeenteweekend KOM OOK!!!
middel van Mijn drieëndertig jaar
Locatie camping De Kemphaan
lange dragen van het kruis en de
(Kemphaanpad 4, 1358 AC Almere)
daarop volgende dood, werd de
Vrijdagavond 21 juni:
hemel, die vanwege de zonde gesloten
18:00 eten met elkaar en 19:30
was voor gelovigen, voor altijd voor
dienst.
hen geopend.
Zaterdag 22 juni:
Toen Ik vlees werd, droeg Ik het
10:00 dienst, ‘s middags sport en
wrede kruis voor de redding van de
spel, 18:00 BBQ, ‘s avonds
mens, niet alleen voor de zes uren van
getuigenissen en bonte avond.
Mijn kruisiging, of zelfs voor de drie en
Zondag 23 juni:
een half jaar van Mijn bediening, maar
10:00 koffie en thee en 10:15 dienst.
voor alle drieëndertig en een half jaar
Laat weten of je het weekend komt
van Mijn leven, opdat de mens bevrijd
bij lonneke_jansen@hotmail.com
zou worden van de bitterheid van de
Avondeten wordt verzorgd.
dood. Net zoals het pijnlijk is voor een
Per 1x avondeten zijn de kosten 5
net mens om zelfs maar een paar
euro per persoon.
minuten in een smerige en onreine
Ontbijt en lunch is zelf mee nemen
plaats te verblijven, zo vinden
En met z'n allen delen (potluck).
degenen die in Mij blijven het hoogst
onaangenaam om te midden van
boosaardige mensen te moeten leven;
en dit is de reden waarom sommige
Samen bidden bij Maranatha
gebedsmensen, gekweld door de
Elke 2e vrijdag van de maand is er
vuilheid van de zonde, de wereld
van 19:30 tot 21:00 gezamenlijk
hebben verlaten en als kluizenaars in
bidden bij Maranatha (het adres is:
woestijnen en grotten zijn gaan leven.
El Grecostraat 171). Samen met
Overweeg dit dan, wanneer voor
Maranatha, Unity, Bribi, en de
mensen die zelf zondaars zijn geweest
Terebint willen we God Loven en
de aanwezigheid van zonde zo moeilijk
prijzen en samen bidden voor
Almere, maar ook bidden voor andere te verdragen is zodat ze het
gezelschap van hun eigen soort niet
onderwerpen.
kunnen verdragen, zozeer dat ze hen
verlaten, en nooit meer naar hen terug
willen keren, hoe extreem pijnlijk en
hard moet een kruis zoals dat van Mij
Family7 videoserie
zijn geweest, dat Ik, de Bron van
Zeer leerzame serie van 13
Heiligheid, meer dan drieëndertig jaar
afleveringen over Het Bloedverbond
voortdurend had moeten leven onder
door Jaap Dieleman en Dolf v/d
met zonde verontreinigde mensen. Om
Vegte. Kom, als je geestelijk
dit te begrijpen en terecht te
opgebouwd wilt worden!
waarderen, gaat het de vermogens
Elke dinsdag vanaf 12:30 op de
van de menselijke geest te boven, en
volgende locatie:
zelfs de engelen zijn begerig om zich
Nieuwe Diepstraat 47 in Almere
hierin te verdiepen (1 Petrus 1:12).
Iedereen is welkom!
Want vóór de schepping wisten zij dat
God Liefde is, en toch was het voor
hen een heel wonderbaarlijke en
verbazingwekkende zaak dat de liefde
van God zodanig zou moeten zijn dat,
om Zijn schepselen te redden en hen
het eeuwige leven te brengen, Hij
vlees zou moeten worden en het
wrede kruis zou
moeten dragen.
Zondag 30 juni DOOPDIENST
09:30-10:00 Voorbede dienst
10:15 Aanvang dienst
Spreker: Rutger Gast
Leiding van dienst: Angelique Gast

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
Astrid Kombrink
a.rcverwey@gmail.com
Dans, vlag en drama
Angelique Gast
degastjes@gmail.com
Onderwijs
Kinderwerk
Tamara van Loenen
Loenen24@hotmail.com
Tieners
Lonneke Teeken
lonneke_jansen@hotmail.com
Worship & Geluid
Erik Teeken
eteeken@hotmail.com
Gebouwbeheer
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
Rutger en Angelique Gast
036-7510445
degastjes@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 39 (Almere-Haven)
Tijden: van 12.00-15.30 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
Theo en Aisha Kok 036-8443342
Almere Buiten onder leiding van
Rutger en Angelique Gast
036-7510445
Almere Haven onder leiding van
Fred en Yvonne Snertring
036-5401529
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.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 25e van
de maand.

Volgende uitgave:
Zondag 7 juli

