Geloven in Arnhem
Op verkenning in de bonte wereld van geloof en levensbeschouwing in onze stad,
2de aflevering.
Zondag 24 februari waren wij te gast bij de dienst van de Bethel Pinksterkerk
Arnhem, die bijeenkomt in de Heilige Geest Kerk in Malburgen West.
Wat werden we vriendelijk welkom geheten door verschillende leden van het
Kerkbestuur en het ‘Geestelijk Orgaan’!
Ongeveer 100 mensen woonden de dienst bij. Deze begon met opwekking: drie kwartier lang
werden in het Nederlands en Engels vele liederen gezongen, ondersteund door zeven
voorzangers en een combo van zes muzikanten. Na de opwekking gingen de kinderen naar
de nevendienst en de tieners naar hun bijeenkomst.
De toespraak werd gehouden door een gast, zendeling broeder Karelse uit Almelo, die zijn
uitleg van Prediker 9 vooral nieuwtestamentisch opvatte en zijn lange preek illustreerde met
ervaringen uit zijn zendingswerk in Indonesië. Opvallend: veel van de aanwezigen lazen
tijdens de uitleg in hun eigen Bijbels mee.
Het avondmaal werd uitgereikt en alle aanwezigen kwamen zo tot verbondenheid met Jezus
Christus en elkaar.
Na de dienst raakten we onder het genot van een kopje koffie in gesprek, waarbij we het
nodige te weten kwamen over deze bijzondere kerk.
De Bethel Pinksterkerk vindt zijn oorsprong in Soerabaja in het toenmalige Nederlands-Indië.
Na de onafhankelijkheid van Indonesië moesten vele gemeenteleden vertrekken en kwamen
in Nederland terecht, vaak in Doorwerth, Ede en Arnhem. Ondersteuning van leden van de
Pinkstergemeente die hier al waren maakte het ontstaan van deze gemeente mogelijk. In
1981 kon de Heilige Geest Kerk van de RK-parochie gehuurd worden. Dertig jaar later werd
de kerk gekocht.
De naam van de kerk is gehandhaafd en dat is goed te verklaren, want een
Pinkstergemeente bestaat juist vanwege de grote waarde die aan de Heilige Geest wordt
gegeven. De kerkgemeenschap is zeer multicultureel, bij één van de diensten werden
mensen uit wel 22 verschillende landen geteld. Geen wonder dat de kerk zelfs over
technische ruimten voor simultaan vertalen beschikt.
Bijbelstudie wordt erg belangrijk gevonden, daarbij wordt getracht de inhoud op het leven
van nu te betrekken. Tijdens deze dienst klonk in lied, gebed en preek een bijna grenzeloos
vertrouwen door in Gods genadige zorg bij voor- en tegenspoed.
De kerk kent de volwassendoop. Binnenkort wordt vóór in de kerkzaal een doopbassin
aangebracht. Op 1e Paasdag DV zal er een doopdienst worden gehouden.
Ook al heeft de kerk een regionale functie, er zijn ook regelmatig contacten met de wijk.
Wijkbewoners worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor de Kerstviering door middel van een
flyer.
Kortgeleden is de kerk toegetreden tot de organisatie ‘Hart voor Arnhem’. Daarin werken
veel kerken samen, die niet bij de Raad van Kerken zijn aangesloten, zoals de Kruiskerk, de
Koepelkerk, en andere Evangelicale, Pinkster- en Baptistengemeenten.
Naast zendingsdoelen in Afrika en India ondersteunt de kerk de Stichting Christian Children.
Deze stichting probeert door middel van educatie een structurele bijdrage te leveren aan het
leven van kansarme kinderen in derde wereldlanden.
Het gaat de kerk goed, ook financieel. Het kerkgebouw is in goede staat. De bestuurders
ervaren hun kerkgemeenschap als gezegend. En Gods zegen wensen de bezoekers elkaar
en hun gasten ook bij herhaling toe.
Liesbeth Dessens en Kees Tinga
Website van de Bethel Pinksterkerk Arnhem: www.bpkarnhem.nl

