
Juli 2013 

Samenkomst:  zondag 10.00 Catootjepad 6, 1336 JG Almere-Buiten Stripheldenbuurt. 

Bankrelatie: ING 4332252 en RABO bank 3210.67.843 

 

JULI 2017 
Pastors: John en Rinia Mashart  e-mail: j.mashart1@upcmail.nl  Tel: 036-5323224  Mob: 06-84274350 

Het Unity Huis adres: Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. Telefoonnummer Unity Huis: 0365254399 

Samenkomst:  zondag 10.00 Randstad 21-17, 1314 BE Almere Stad. 

Bankrelatie: INGBANK, NL96ING0004332252 en Rabobank, NL69RABOBANK0321067843. KvK Flevoland Nr: 39085295 

 

Oudsten 
Br. Frank van Kempen Br. Marino Soetosenojo 

036-5330201 036-5338968 

Celgroep Stedenwijk Celgroep Oostvaardersbuurt Celgroep Dans / Filmwijk 

Zr Geraldine  Johnsen  

Arnhemplein 52  

1324 JT 

0681104915 

Zr. Margaretha Forster 
Pieter van Damstraat 53 

1335 PB  

036-5451005 

Zr. Ilona Pool 

Salsastraat 176, 1326 LJ 

Stedenwijk Muziekwijk  

Fam. Soetosenojo  
Eindhovenstraat 76 

1324 ZD 
036-5338968 

Zr. Esme Watson 
Elvis Presleystraat 64 

1311 HT  

036-5365248 

 

Samenkomsten  
Erediensten            Zondag      10:00  

Kinderdienst            Zondag     10:00  

Senallgroep                       Derde zaterdag      11:00 

Tienerdienst                      Zondag om de week                                                  10:00  

               

Woord van de voorganger 
Ik verkondig u grote blijdschap, die voor het volk wezen zal  

Vijanden van Gods koninkrijk 
Efeziërs 6:10-12 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden 
tegen de verleidingen des duivels;  want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen 

de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 

 

Alle christenen die aan Jezus zijn toegewijd moeten zich realiseren dat zij tegenover vijanden staan. Het is een heel gevaarlijke situatie als je 

gevaarlijke en actieve vijanden hebt, die het op je gemunt hebben, en dat je er niet eens van bewust bent dat je vijanden hebt. De vijanden die 

tegenover ons staan, zijn geen personen van vlees en bloed, maar het zijn onzichtbare geestelijke wezens. De Bijbel spreekt over dingen die 

geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensen hart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor de genen die Hem 

liefhebben. [1 Corinthiërs 2:9] Dingen die onzichtbaar  zijn en geestelijk. De Bijbel is de bron van deze betrouwbare informatie. Heel veel 
mensen hebben het idee, dat de dingen die wij zien, voelen, horen en proeven de echte en reële dingen zijn. Ze zijn tijdelijk, niet blijvend en 

vaak zijn ze zeer misleidend. Je kan niet op je zintuigen vertrouwen. Paulus zegt dat de dingen die gezien worden tijdelijk zijn; de dingen die 

niet gezien worden zijn eeuwig. 

 
Er zijn twee koninkrijken die tegen over elkaar staan, ze zijn met elkaar in oorlog. Het zijn onzichtbare geestelijke koninkrijken. Het ene is het 

koninkrijk van God en het andere is het koninkrijk van satan. In Mattheüs 12:26-28 verklaart Jezus zelf dat satan een koninkrijk heeft. Jezus 

was door de Farizeeën beschuldigd dat Hij de boze geesten kon uitrijven omdat Hij verbonden was met de overste der geesten, die genoemd 

wordt Beëlzebul. Hij weerlegde dit en verklaarde twee dingen: Indien de satan de satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld; hoe zal dan zijn 
koninkrijk standhouden? Maar indien ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het koninkrijk Gods over u gekomen. Satan heeft 

dus een koninkrijk, zoals Jezus zelf heeft verklaard. Maar heel veel christenen vinden dat moeilijk te begrijpen. In zijn bediening op aarde 

heeft Jezus bewezen dat het koninkrijk van God machtiger is dat het koninkrijk van satan. Met zijn macht en autoriteit dreef Hij de boze gees-
ten uit. Deze boze geesten, onzichtbare geestelijke wezens, vertegenwoordigen het koninkrijk van satan. Jezus en degenen die zijn discipelen 

zijn en Hem navolgen vertegenwoordigen het koninkrijk van God. Met het uitdrijven van boze geesten ontstaat er een botsing van het konink-

rijk van God en het koninkrijk van satan.  

Het feit dat Jezus zijn volgelingen macht en autoriteit heeft gegeven om de boze geesten van satan uit te drijven, is een overtuigend bewijs dat 
het koninkrijk van God machtiger is dan het koninkrijk van satan. [Lucas 10:19] Dit is een reden waarom satan vooral een hekel heeft aan de 

bediening van bevrijding. Daarom bestrijdt hij deze bediening. Veel christenen worstelen nog met elkaar omdat zij niet weten wie hun vijand 

is. In veel kerken/gemeenten worden mensen niet bevrijd van boze geesten, omdat de mensen zich niet bekeren en zich niet laten bevrijden in 

de bediening van bevrijding. Ze zitten jaren in de kerk en zijn nooit veranderd. Sommige kerken/gemeenten hebben vele bedieningen behalve 
de bediening van bevrijding. Satan heeft ze wijs gemaakt dat het uitdrijven van boze geesten niet van deze moderne tijd is. Hij is zo boos dat 

hij mensen met boze geesten gebruikt om christenen in de kerkdienst te vermoorden.  

De kerk/gemeente van Jezus is niet met vakantie maar in oorlog met de onzichtbare geestelijke vijanden, de boze geesten.  

De kerk/gemeente moet Jezus in alle bedieningen volgen, dus ook in de bediening van bevrijding zoals Hij zei; [Marcus 16:17] Als tekenen 
zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven.     

mailto:j.mashart1@upcmail.nl


Voor uw agenda: 

Zaterdag 2 september: Gospelconcert met zanger Roy Adinda en groep uit Frans Guyana 

 

ROOSTER juli 2017 

Za 1 19.00 Heaven On Earth: praise/worship avond 

Zo 2 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart 

Di 4 20.00 Huis cel groepen 

Wo 5 10.00 Vrouwen bidstond 

Do 6 19.00 Evangelisatie. Verzamelpunt Centraal Station 

Vr 7 20.00 Bijbelstudie en voorbede 

Za 8 11.30 Vasten en bidden 

Za 8 14.00 Grote schoonmaak Unity Huis 

Zo 9 10.00 Eredienst/Heilig Avondmaal. Spreker, Pastor John Mashart 

Ma 10 20.00 Oudstenraad 

Di 11 20.00 Huis cel groepen  

Wo 12 19.00 Evangelisatie samenkomst in Tbs-kliniek   

Do 13 20.00 Bestuursvergadering 

Vr 14 20.00 Bijbelstudie en voorbede 

Za 15 13.00-21.00 Dag van Eenheid. Grote Markt Almere Centrum 

Zo 16 08.00 Evangelisatie samenkomst in gevangenis Almere Binnen 

Zo 16 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor Naifa Salin uit Paramaribo 

Ma 17 14.00 Huwelijksvoltrekking: Harry Lepelblad en Edinalva Fernandes De Freitas   

Ma 17 16.00-21.00 Huwelijksinzegening/receptie: Harry Lepelblad en Edina Fernandes de Freitas 

Wo 19 20.00  Voorbede 

Zo 23 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart 

Wo 26 20.00 Voorbede 

Za 29 12.00 Gemeente dag met Picknicken, sport en spel. Locatie: Strand Almere Haven     

Zo 30 10.00 Eredienst. Spreker, Pastor John Mashart 

Ma 31 t/m 4 augustus Kampweek Gem. De genade, Gem. Amsterdam en Gem. Unity Ministries    

VERJAARDAGEN  

3  Celine Barend 26  Shanillia Soetosenojo 

14  Jamila-Sophia Thakoer 30  Saverio Allen 

18  Raquel Westerveld 30  Amoi-Yah-Jemuel Lame 

21  Djimairo Pendisa 30  Aweh-Dah-Benjamin Lame 

22  Shirley Soetosenojo-Griffith    

 

Huwelijken 
2 Echtpaar Deel – Koempai 10 jaar gehuwd 
8 Echtpaar Bergfeld – Leons 8 jaar gehuwd 
11 Echtpaar Gilaard - Van der Kust 9 jaar gehuwd  

28 Echtpaar Mashart - Scheuer 39 jaar gehuwd 
28 Echtpaar Netto - Bolte 14 jaar gehuwd 

 
En Hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen  

 Marcus 16:15 

Voor nadere informatie neem contact op met broeder Angelo Senchi  

Mobiel: 06-42231122  

www.unity-ministries.nl  

http://www.unity-ministries.nl/

