Geschiedenis van de Bethel Pinksterkerk Arnhem en Ede.
De Bethel Pinksterkerk van Arnhem en Ede vindt zijn oorsprong bij de Pinkstergemeente
in Surabaya ( Indonesië) o.l.v. br. F.G. van Gessel.
Br.van Gessel kreeg in 1935 na bidden en
vasten met enkele voorgangers een bijzondere
openbaring op de geestelijke betekenis
van de objecten van de Tabernakel en
op de Tabernakeldienst in Israël.
Het Schriftwoord dat geleid heeft tot deze studie is:
Joh. 1 vs. 14:
‘En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld’.
(Griekse Vertaling)
Deze openbaringen vatte hij samen in de Tabernakelstudie.
Na de souvereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 van het voormalig
Nederlands Indië werd de repatriëring van duizenden Nederlanders en Indische Nederlanders
een feit. Een deel ging naar Nederland en een ander deel naar het voormalig Nederlands
Nieuw-Guinea.
Zo kwamen in april 1955 br. L.F. Noll
en zijn gezin via Nederlands Nieuw-Guinea
in Nederland
in pension ‘De Branding’ in Doorwerth.
Daar werden zij al gauw opgezocht
Sorong 1955
door br. en zr. Regensburg (Opa en oma Regensburg) die ook uit de gemeente van br. van
Gessel kwamen. Zij zochten elkaar vaak op om over Gods Woord, in het bijzonder de
Tabernakelstudie, met elkaar te hebben. Opa en oma Regensburg brachten br. En zr. Noll in
aanraking met de Filadelfia Pinkstergemeente in Arnhem die zij toen bezochten. Br. en zr.
Noll waren heel ijverig in het werk des Heren, zij deden veel aan huisbezoek. Al gauw werd
br. Noll ouderling in die gemeente. In die tijd kwamen zij in aanraking met de familie Mens,
van Kempen en Davidson. Br. en zr. Noll konden zich niet inhouden om te getuigen over
Gods Woord met name over de openbaringen van br.van Gessel inzake de Tabernakelstudie.
Begrijpelijk dat men in de Filadelfia gemeente er niet mee ingenomen was. Er bestond bij
een klein groepje het verlangen om een gemeente te stichten waar men wel kon spreken over
de Tabernakelstudie.
De repatriëring van Nederlanders ging voort en inmiddels waren al vele IndischeNederlanders in Nederland, ook uit de gemeente van br. van Gessel. br. B. Sick, die
ouderling was van de Gemeente in Surabaya, stelde zich beschikbaar om voorganger van de
Bethel Temple in Arnhem te worden. In 1957 vond de openingsdienst in het huis van de
familie Regensburg aan de van Imhofstraat plaats. Aanwezigen waren de familie
Regensburg, fam. Noll, br. en zr. Mens, br. en zr. Davidson, br. en zr. Van Kempen. Zr. Sick
(tante Guusta) bracht ook vaak het Woord. Al gauw werden de diensten gehouden in een
klein zaaltje aan de Johan de Wittlaan. Br. en zr. Berretty kwamen er bij. De diensten werden
toen gehouden in het gebouwtje van de ‘IJsclub Thialf’.

De fam. Hekker en de Lijnis Huffenreuter kwamen in de gemeente.
De eerste fellowshipdienst werd gehouden in 1959 in het gebouw aan de Scheldestraat 3 met
de gemeente uit Den Haag, gastpredikers waren
br. Theys en br .Hermes.
Kort daarop werden de zondagsdiensten in het gebouw
aan de Scheldestraat 3 gehouden.

In deze tijd kwam
de familie Vermeeren
in de gemeente.
In 1962 werd br. Sick
in het sanatorium opgenomen
voor een jaar. Br.Noll nam als hulpvoorganger de honneurs waar.
Br. Sick voelde wel aan dat hij vanwege zijn ziekte niet in staat was de gemeente naar
behoren te dienen en droeg de gemeente aan br. Noll over.
Br. Noll werkte toen nog als werkmeester bij Rijnstaal en had er moeite mee om zijn
wereldse baan op te geven.
Er brak toen een hele drukke tijd
voor hem aan, al hoewel hij wel hulp
kreeg van Zr. Sick (tante Guusta)
die om de beurt met hem
de gemeente Arnhem en
Lunteren met het Woord bediende.
Toen hij het haast niet meer kon
opbrengen, mede door het ongeval
van br. Mulder, ouderling van de Gemeente Arnhem, liet de Heer hem zien dat hij fulltime
de Heer moest dienen. Zo werd br. Noll op 19 dec. 1965 als fulltimer ingezegend. De
inzegeningsdienst, die in Hotel Haarhuis werd gehouden, werd geleid door br. C. Totays,
voorganger van de gemeente Amsterdam/Den Haag.
De Heer heeft de gemeente gezegend met het Woord, met de uitstorting van Zijn Geest op
velen, ook in het voorzien van accommodatie voor de diensten.

Toen het gebouw aan de Scheldestraat te klein werd
voorzag de Heer in het kerkje ‘Uitzicht’ aan de Zaslaan
op het hoogste punt van Arnhem (Hoogte 80).

Br. Brust, ex-collega van br. Noll, had zich hiervoor ingezet. Dit was in 1976.
Vijf jaar later in 1981 werd
ook deze kerk te klein voor ons.
Maar de Heer voorzag ons
in de kerk aan de Gelderserooslaan 20,
onze huidige kerk,
op onverwachte en wonderbare wijze.
De bedoeling was eigenlijk om het kerkje op hoogte 80 te kopen en te verbouwen. Maar de
hervormde kerk vroeg een voor ons te hoog bedrag voor de kerk. Maar de Heer gaf ons de
huidige kerk op wonderbare wijze door tussenkomst van br. van Hal, binnen een week,
zodanig dat de Hervormde kerk ons er van verdacht, dat we ook met de Katholieke Kerk in
onderhandeling waren over de kerk. Op 1 september 2006 hadden wij de kerk 25 jaar in
gebruik en mochten wij dit jubileum op zondag 3 september herdenken met een feest waarbij
de Grote Broederraad werd uitgenodigd. De dienst, die vooraf plaatsvond, werd geleid door
br. H.J. Zinger, voorganger van de Gemeente Groningen, waarna een liefdemaal gehouden
werd in een grote tent, die op het achterveld van de kerk was opgesteld.
Op 14 augustus 1992 werd Br.Noll door een herseninfarct getroffen. Hij herstelde, maar zijn
spraakvermogen heeft eronder moeten lijden,
reden om zijn voorgangerschap over te dragen
aan br. M. J. L. M. Geesdorp,
ouderling van de gemeente Arnhem en Ede.
Zondag 29 mei 1994 werden
br. M. J. L. M. Geesdorp en zijn echtgenote
als voorgangersechtpaar ingezegend in onze kerk.
De dienst werd geleid door br. B. van Thiel,
voorganger van de B.P.K.-Zuid Nederland.
Op 10 december 1998 overleed br. M. Geesdorp. De uitvaartdienst werd geleid door br.
Herbig, voorganger van de B.P.K. Gemeente Hengelo (O).
Daarna had br. E. Zijlstra de verantwoordelijkheid over de gemeente,
samen met 3 ouderlingen, de brs. F. E. Bender, M. Matitawaer en R. van Slijpe.
Van 2011 tot en met 2014 was br. Veen de voorganger van de gemeenten Arnhem en Ede.

In de 31 jaar dat het gebouw ‘de Heilige Geest kerk’ aan de Gelderserooslaan gehuurd werd,
was er een aantal keren sprake geweest, dat er kopers waren geweest voor het gebouw, de
kerk zou dan voor andere doeleinden gebruikt worden of afgebroken worden. Na bidden en
vasten door de gemeenteleden werd de verkoop elke keer afgewend.
Uiteindelijk na 31 jaar mocht onze gemeente
de kerk van het bisdom Utrecht kopen.
Al met al kunnen we zeggen,
dat de Heilige Geest kerk in ons bezit
is gekomen op een wonderlijke,
bovennatuurlijke wijze.
We geven God al de glorie,
ook dat Hij ons de middelen heeft verschaft.
Vanaf 2015 zijn het kerkbestuur (KB) en het geestelijk orgaan (GO) in het leven geroepen.
Het KB draagt met name zorg voor de materiële en maatschappelijke aspecten binnen de
kerkorganisatie, terwijl het GO zich richt op het geestelijk welzijn van de gemeente. Nadat
aanvankelijk, naast de ouderlingen, ook de diakenen in het GO vertegenwoordigd waren, is
eind 2017 met instemming van de leden van de gemeente besloten om alleen de
ouderlingen deel te laten uitmaken van het GO. Mocht onze gemeente in de toekomst een
voorganger krijgen, zal hij uiteraard ook in het GO zitting nemen.

Wat betreft de gemeente van Ede.
De Gemeente ven Ede is eigenlijk opgericht in Lunteren in 1960 onder leiding van br.
Winter. De openingsdienst werd gehouden door br. Theys, voorganger van de Gemeente Den
Haag.
De fam. Vermeeren (tante Riek) kreeg een huis toegewezen in Lunteren. Toen br. en zr.
Noll een bezoek brachten aan tante Riek, nodigde zij mijn ouders uit om naar de dienst te
gaan, die die middag gehouden werd in een zaaltje van pension Bosrand. Het bleek dat br.
Winter ziek was en er dus niemand was om het Woord te bedienen. De gemeenteleden die
mijn vader kenden drongen bij hem aan om het Woord te brengen. Het werd een heerlijke
dienst. Mijn vader was daarna naar br. Winter gegaan om dit met hem te bespreken. Beiden
kwamen overeen, dat Mijn vader tijdens de ziekte van br. Winter de kleine gemeente zou
bedienen. Spoedig bleek dat br. Winter de diensten vanwege zijn ziekte niet meer kon
bedienen. Hij gaf de gemeente van Lunteren over aan mijn vader, br. Noll.
De diensten werden dan een tijdje in het huis van tante Riek gehouden. De Heer zegende
rijkelijk met zijn Woord en Zijn Geest. Bijna elke dienst liep minstens een half uur uit
vanwege het eindgebed, omdat de mensen niet konden ophouden met de lofprijzing en
aanbidding.
De bijbelstudies werden ten huize
van br. Lippelt gehouden en
later ook in de consistoriekamer
van de kerk van de Protestantenbond.
Spoedig werden de diensten gehouden
in het kerkje van de Protestantenbond
aan de Dokter Kimmijserlaan.

Zoals eerder vermeld assisteerde zr. Sick br. Noll in de bediening van het Woord. De
assistentie van zr. Sick hield op toen br. Noll fulltimer werd van de Gemeente Arnhem en
Ede.

Toen vele Lunterenaren naar Ede verhuisden, werden de diensten verplaatst naar Ede, eerst
in het Magnolia gebouw, daarna naar ‘De Bazuin’ en later naar ‘De Kei’.

Baas Noll
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Br. L. F. Noll zoals we hem kennen met zijn geliefde instrument.

