Pinkstergemeente Filadelfia
Geloven in Arnhem, deel 8
In het weekend waarin Samuel Lee, die zich ‘onafhankelijk
pinksterman’ noemt, tot Theoloog des Vaderlands werd
gekozen, gingen wij op bezoek bij de Pinkstergemeente
Filadelfia. Na een verblijf aan de Utrechtsestraat, verhuisde
deze gemeente, die al zo’n 70 jaar bestaat, naar de Sionkerk in Heijenoord, aanvankelijk als
gast van de Protestantse Gemeente, tegenwoordig als eigenaar van het gebouw.
De Sionkerk is een bescheiden en eenvoudig ingerichte ruimte, op een mooie locatie aan de
Callunastraat. Zo’n tachtig bezoekers telt de dienst van deze morgen, mannen en vrouwen
van allerlei leeftijd en afkomst, die elkaar voor het merendeel kennelijk vaker hebben
ontmoet. Dat heeft ongetwijfeld te maken met hun gewoonte om elkaar bij aankomst
persoonlijk te begroeten en dat gebaar niet alleen aan ambtsdrager of voorganger over te
laten.
Bij binnenkomst valt onze blik direct op een fors spandoek met de intrigerende tekst: ‘God is
altijd groter dan onze nood’ Zou dat echt op ervaring berusten of is het een wens
misschien? Achter in de kerkzaal staan ook een paar banners die in klare eigentijdse taal de
missie en waarden van de gemeente tot uitdrukking brengen.
De viering – die twee uur in beslag gaat nemen – bestaat uit drie delen. De eerste drie
kwartier wordt grotendeels met liederen gevuld. Ze komen uit de bundel Opwekking en
worden begeleid door drie muzikanten en drie voorzangers, van wie één het eerste deel van
de viering leidt. Technische ondersteuning geschiedt op de achtergrond door een drietal
vrijwilligers achter indrukwekkende apparatuur. De teksten worden geprojecteerd, de
melodieën zijn eenvoudig, wat na drie kwartier zingen naar wat meer afwisseling doet
verlangen. Alleen gemeentelid Rosita springt eruit, wanneer zij onder begeleiding van een
ukelele een even ernstig als vrolijk Engelstalig opwekkingslied ten gehore brengt.
Als een klein groepje kinderen naar een nevenruimte is vertrokken, wordt deel twee van de
dienst door een gastpredikant uit Velp gevuld. Ook deze neemt de tijd. Met behulp van
teksten uit het Bijbelboek Spreuken houdt hij de aanwezigen voor dat woorden veel goed
maar ook erg veel kwaad kunnen doen. Die duidelijke boodschap dreigt in de loop van zijn
preek te verdrinken in een overvloed aan teksten en invalshoeken. De ondersteunende
functie van het beeldscherm komt ook al gauw minder uit de verf en als luisteraars wachten
we geduldig af tot het moment dat de spreker het genoeg vindt. Enkele gemeenteleden
maken gebruik van de gelegenheid om aan de preek nog een persoonlijk getuigenis toe te
voegen.
Een lied vormt de overgang naar het derde deel. Bestuurslid en ‘oudste’ Willem (in
werkelijkheid een nog jonge man) doet enkele mededelingen, o.a. over een actie rond
armoede onder kinderen. Er wordt gecollecteerd en een ander gemeentelid nodigt
vrijwilligers uit voor het versieren van de kerk bij de naderende Kerstviering. Dan is het tijd
voor het slotgedeelte dat geheel uit gebeden bestaat. Het scherm toont een lijst met
voorbede-items en in een vorm van gebedsestafette wordt deze door voorganger en enkele
gemeenteleden persoonlijk in- en aangevuld. Ook hier blijkt hoezeer ieders lief en leed de
vaste bezoekers ter harte gaan.
Na de zegen is er koffie. We maken kennis met twee bestuursleden, onder wie de eerder
genoemde Willem. Hij vertelt hoe hij tijdens zijn studie in Arnhem op zoek ging naar een kerk
die bij zijn geloof zou passen en hier door de hartelijke ontvangst getroffen werd. We horen
van hem ook over samenwerking met gelijkgezinde kerken in de omgeving, bij jeugdwerk,
evangelisatie en diaconaal werk. Willem is niet de enige relatief jonge persoon onder de
aanwezigen; er zijn opvallend veel jong volwassenen in deze kerk. Deze gemeente slaagt
erin om met een eigen sfeer en veel persoonlijke aandacht een veelkleurige, moderne
kerkgemeenschap te zijn. Filadelfia kent geen leden maar ongeveer honderd regelmatige
bezoekers, die elkaar kennen en in dat opzicht werkelijk samen kerk zijn uitstralen. Ze
probeert in de eigen omgeving ook een maatschappelijke functie te vervullen d.m.v.
jeugdactiviteiten en buurtgerichte bijeenkomsten.

De Pinkstergemeente Filadelfia is aangesloten bij ‘Hart voor Arnhem’ en onderhoudt nauwe
banden met gelijkgezinde kerken in de regio. Landelijk is ze aangesloten bij de Verenigde
Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Deze koepel is geassocieerd lid van de Raad van
kerken in Nederland en internationaal aangesloten bij de organisatie Assemblies of God.
Er is momenteel geen eigen voorganger in dienst; gastsprekers en vrijwilligers uit eigen kring
zorgen daarom voor de invulling van de vieringen.
Wie weet komt de Theoloog des Vaderlands, Samuel Lee binnenkort ook een keer als
gastpredikant langs. En volgt Filadelfia het landelijke oecumenische voorbeeld van de VPE
nog eens in Arnhem..
Liesbeth Dessens en Kees Tinga
Meer informatie over Pinkstergemeente Filadelfia is te vinden op de website www.pgfa.nl
De diensten zijn iedere zondag van 10.30 tot 12.30 uur in de Sionkerk, Callunastraat 6 in ArnhemHeijendaal. De gemeente beschikt ook over een eigen Instagram account:
https://www.instagram.com/pgfarnhem/

