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Achter deze indrukwekkende naam gaat een bescheiden lokale geloofsgemeenschap schuil 
met een bijzonder karakter. Zeker, het is in de eerste plaats een ‘gewone’ pinkstergemeente, 
gezien de aandacht voor geestesgaven, directe inspiratie en eindtijdverwachting. Maar ze is 
in zekere zin ook apostolisch want aan het hoofd staat Thompson Ademola, die als apostel 
wordt aangeduid. Opmerkelijk is ook dat de Arnhemse groep in haar korte bestaan vanaf 
2009 in verschillende ruimten is samen gekomen maar sinds het vertrek in 2020  uit het oude 
gebouw van het Lorentz Lyceum aan de Groningensingel niet meer over een kerkruimte 
beschikt. Dat weerhoudt haar er niet van om wekelijks Bijbelstudies en vieringen te 
organiseren die via Facebook zijn te volgen. 
 
De oorsprong van deze kerk is te vinden in Nigeria, het geboorteland van apostel Thompson. 
De Power of the Word Pentecostal Church is daar een bescheiden lokale pinksterkerk in 
Ibadan, een stad met zes miljoen inwoners in dit grootste land van Afrika, dat met bijna vijftig 
miljoen christenen na de VS het grootste aantal christelijke inwoners telt. Thompson leerde 
in Nederland een Surinaamse vrouw kennen; zij werd profetes Priscilla, die als tolk fungeert 
bij de Engelstalige preken die apostel Thompson vanuit Suriname en Nederland voor zijn 
volgelingen in Arnhem, Den Bosch, Apeldoorn en Rotterdam houdt. Gezien deze 
geschiedenis en de samenstelling van de aangesloten leden en bezoekers (met merendeels 
Afrikaanse, Surinaamse, en Caraïbische achtergrond) zou je de PWPC in Nederland ook wel 
tot de migrantenkerken mogen rekenen. De band met de kerk in Nigeria is overigens niet 
sterk meer. 
  
De Arnhemse vestiging telde enkele jaren geleden zo’n tachtig  vaste bezoekers maar dat 
aantal liep in de afgelopen tijd, als gevolg van het gemis van een eigen ruimte en van de 
Coronacrisis, terug naar dertig. Zes van hen voeren de leiding: apostel Thompson bestuurt 
de gemeenten in Rotterdam en Arnhem. Lokale voorgangster is Carmen Jones, zij wordt 
bijgestaan door twee evangelisten, twee diakens en één ouderling.  
Evangelist Aniel Jokhoe is de contactpersoon, die mij laat kennis maken met de Facebook 
pagina van PWPC Arnhem en telefonisch toelichting geeft op de geschiedenis en de 
activiteiten van de groep. Hij was ooit politieman, raakte in een crisis en scheiding, vond in 
Arnhem onderdak en ervoer daarbij de leiding van God. Die bracht hem in contact met deze 
pinkstergemeente voor wie hij nu al enige jaren actief is. De kwetsbare situatie waarin de 
gemeente nu verkeert, doet hem en zijn medebestuurders niet de hoop verliezen dat God 
zelf hen de weg zal wijzen naar een betere toekomst. Dat vertrouwen komt ook tot uiting in 
de viering en de Bijbelstudie die ik via Facebook kan volgen. Apostel Thompson roept 
onophoudelijk op tot geloof en gebed en gebruikt een gedeelte uit het evangelie van Lukas 
als bemoediging: ook daar is sprake van vervolgingen en epidemieën maar ook van redding 
voor wie gelooft. Evangelist Jokhoe geeft in zijn Bijbelstudie onderbouwing voor het thema 
‘Immanuel: God met ons’ dat de groep door het komende jaar wil loodsen. 
 
Zowel in de Nederlandse vestigingen als in Suriname zet de PWPC zich in voor pastorale en 
diaconale steun aan mensen in moeilijke omstandigheden. Voor Suriname is daartoe een 
aparte stichting actief: Stichting Hulp &  Apostolic Training Ministries International. 
Zo heeft ook deze, misschien wel kleinste geloofsgemeenschap in Arnhem, met een 
vanwege haar geschiedenis en verbindingen opmerkelijke oecumenische achtergrond, een 
eigen plekje op de kaart van ‘Geloven in Arnhem’.. 
 
Kees Tinga 
Meer informatie is te vinden op de website   www.pwp.church (niet alle inhoud is nog up-to-
date); contact is mogelijk via: info@pwpc.nl  
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NB: Na correspondentie over eerdere versies van dit artikel en verschillende aanvullingen en 
correcties op verzoek van  apostel Ademola, heeft hij laten weten dat hij bezwaren houdt 
tegen onderdelen van de tekst. 


