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2. Inleiding

Pinkstergemeente Bethel (voorheen Bethel Tempel) Alphen aan den Rijn werd op 10 oktober 
1951 opgericht door broeder en zuster C.V.O.W. Kok. Zij startten met twee wekelijkse 
huissamenkomsten maar al gauw werd een ruimte gehuurd. Sinds 7 juni 1981 werd pastor 
David Kok ingezegend als voorganger samen met zijn vrouw Marijke en werd de gemeente 
officieel, door wijlen voorganger broeder G.B. van Kempen, per 3 januari 1982 overgedragen.

Tot het jaar 2015 werden de samenkomsten gehouden op de locatie aan de Dillenburg 2 te 
Alphen aan den Rijn, in het gebouw van het Rode Kruis. 
Sinds 1 november 2015 werden de diensten verplaatst naar Wooncentrum Westerhove. 

Sinds 16 april 2017 zijn Pinkstergemeente Bethel Tempel en Pinkstergemeente De Open Deur
herenigd en hebben de gemeenteleden ervoor gekozen om de naam Pinkstergemeente 
Bethel Alphen aan den Rijn te gaan gebruiken. Het samengaan heeft er toe geleid dat er naar
een andere locatie werd gezocht en dat is geworden de aula van de Rehoboth school aan de 
Anna van Burenlaan 24 te Alphen aan den Rijn. Door het samenvoegen van twee gemeenten 
heeft dat een positief effect teweeg gebracht en konden taken/bedieningen beter ingevuld 
worden.

3. Visie en missie

Visie:
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn is een gemeente, die de naam van God wil 
verhogen en Zijn Naam wil uitdragen, onder andere via zendingsactiviteiten. De visie van de 
gemeente berust op Markus 16 vers 15: 

“Gaat heen in de gehele wereld en verkondig het Evangelie aan alle creaturen”. 

Onze visie is dat wij zijn gered om als discipelen van Jezus Christus anderen te redden. Te 
leven zoals God het volgens Zijn Woord heeft bedoeld, en volgens Zijn plan aan de gemeente 
te bouwen. Verkondiging van het Evangelie aan al de volken, aan alle culturen en 
nationaliteiten. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons midden te 
verwelkomen en met anderen te delen, als gemeente een oase te zijn voor een ieder die 
binnenkomt, delen in liefde, inspiratie, bemoediging, eerlijkheid, bewogenheid, elkaars 
lasten dragen in woord en daad.

Missie: 
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan de Rijn wil er alles aan doen, met hulp van de Heilige 
Geest, om de haar toevertrouwde gelovigen te ondersteunen, te voorzien 
van geestelijk onderwijs en hen te begeleiden tot een volwassen levenswandel met God.  
Liefde voor God, liefde voor elkaar en in liefde voor hen die nog buiten staan. Ontwikkeling 
van de individuele gelovige en ontdekken van gaven. Elkaar met respect te aanvaarden en 
ruimte te geven voor groei in geestelijkheid. Het is ieders verantwoording om de onderlinge 
band van liefde in stand te houden en te bevorderen

4. Structuur en Fellowship
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De gemeente heeft een oudstenteam voor geestelijke en algemene aangelegenheden en 
kent een 4 jaarlijks oudstenteam overleg voor met name de geestelijke zaken en ook de 
algemene gemeentelijke aangelegenheden. Het volledige team van vrijwillige medewerkers 
bestaat uit ongeveer 20 personen.

Het oudstenteam wordt voorgezeten door pastor Arie Kok. 

Eenmaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats, meestal in de maand 
september. Op de algemene ledenvergadering wordt verslag gedaan van de voortgang, 
toekomst plannen, jaarcijfers en budgetten.
Tevens ook twee keer per jaar een vergadering met de leden welke een specifieke taak 
hebben (ten behoeve van de kinderdienst, de tienerdienst, het worshipteam), de 
zogenaamde werkers vergadering, veelal gebeurt dit nu bij noodzaak of indien gewenst.

Pinkstergemeente Bethel  Alphen aan den Rijn werkt samen onder de koepel van  
kerkgenootschap de Bethel Fellowship Nederland en draagt ook financieel bij in de kosten 
door het afdragen van tienden van de ontvangen inkomsten.

Door deze constructie wordt er ook intensief samengewerkt met de in Bethel Fellowship 
Nederland aangesloten gemeenten in Den Haag, Nijmegen, Groningen en Leeuwarden. 

5. Samenkomsten en Onderwijs 
De erediensten vinden plaats op de zondagen in de aula van de Rehoboth school aan de 
Anna van Burenlaan 24 te Alphen aan den Rijn. 
Tijdens de erediensten worden voor de kinderen kinderdiensten gehouden en voor de 
tieners eenmaal per maand een tienerdienst. 
In de eredienst houden we één keer per maand Heilig Avondmaal, en extra op de zaterdag 
tijdens bidden en vastendienst.

Op de donderdagavonden worden er activiteiten gehouden, kringavond, bidstonden, 
bijbelstudies.

Vrijdagavond is de oefenavond voor het worshipteam en wordt ook meteen de zaal klaar 
gezet. 

De laatste zaterdag van de maand wordt er een bidden en vastendienst gehouden met Heilig 
Avondmaal.

Elke 1e woensdag van de maand wordt er een zangavond georganiseerd in 
verzorgingscentrum Noorderbrink waar de oudjes geestelijke liederen zingen en er 
koffie/thee met wat lekkers aangeboden wordt. Vanwege de corona crisis zijn deze 
activiteiten gestaakt.

Tenslotte zijn voorafgaand aan de landelijke algemene werkers vergaderingen van de Bethel 
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Fellowship Nederland ook studiedagen georganiseerd onder leiding van Pastor Arie Kok. 
Deze vinden ongeveer 3 keer per jaar plaats in verschillende plaatsen en worden veelal goed 
bezocht. Ook hiervoor geldt, door de corona crisis is deze activiteit tijdelijk gestaakt.

6. Groei en gezondheid

In 2020 hebben we weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen. 
De gemiddelde leeftijd van de gemeenteleden neemt wel toe. En dat betekent helaas ook 
dat sommige leden regelmatig wegens ziekte niet naar de diensten kunnen komen. Voor de 
zieken wordt regelmatig gebeden en zij worden bezocht door het oudsten-diaken team. We 
namen afscheid door overlijden van zr. Joke Klerks, zr. Letty Baudoin, br. Ron Timmermans.
Aan het eind van dit verslagjaar 2020 telde de gemeente ongeveer 104 leden inclusief 
kinderen. 
Door de groei in ledental, zijn we nog steeds op zoek naar een andere grotere locatie waar 
we ook de 1,5 meter afstand kunnen garanderen, echter hierin zijn we nog niet geslaagd. We
hopen en verwachten dat dit in 2021 wél gaat lukken.

7. In Fellowship samenwerkende gemeenten/overige contacten

Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn werkt intensief 
samen met kerkgenootschap Bethel Fellowship Nederland en 
daardoor ook met de aangesloten gemeenten in Den Haag, 
Wadenoijen en Nijmegen. Deze samenwerking vindt plaats op 
veel gebieden. Zo zijn er twee keer per jaar Fellowship diensten, 
is er regelmatig overleg van de voorgangers van de aangesloten 
gemeenten, vindt één keer per jaar een algemene landelijke 
werkers vergadering plaats (meestal gecombineerd met 
Bijbelstudie) en één keer per jaar een driedaags Vasten en 
Bidden, voor alle leden van de Fellowship. 

Ook wordt er o.a. door de pastors en sprekers van de Fellowship 
regelmatig gerouleerd bij het brengen van het Woord.

Daarnaast zijn er banden met bevriende gemeenten zoals Pinkstergemeente Beth-el 
Rotterdam, VEG Maranatha Barneveld, VEG Effatha Nieuwerkerk, Christengemeente Op de 
Rots Tilburg, Gereja Utusan Kristus Amsterdam, Gereja Kasih Kristus Den Haag, tevens ook 
met de Vriendenkring van voorgangers Barneveld, ook van deze gemeenten worden 
periodiek sprekers uitgenodigd. We participeren ook in Stichting Europe4Christ Zoetermeer.

Internationaal werken wij nauw samen met de Gereja Pantecosta di Indonesië, één van de 
grotere pinksterorganisaties met meer dan 20.000 gemeenten verspreid over geheel 
Indonesië. Regelmatig vindt uitwisseling van verschillende sprekers plaats om de 
vriendschapsbanden te bevorderen en te versterken. Deze vriendschapsbanden bestaan al 
sinds ongeveer 1990 tot op heden. 

8. Wat hebben we financieel kunnen doen in 2020
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Financiën

De geldmiddelen van de gemeente bestaan uit de zogenaamde tienden (financiële bijdragen 
van de gemeenteleden) en overige baten, bestaande uit giften en collecteopbrengsten. Deze 
geldmiddelen worden aangewend voor het functioneren van de eigen gemeente, maar ook 
voor het uitvoeren en ondersteunen van evangelisatie- en zendingsactiviteiten en voor 
ondersteuning van goede doelen, bij voorkeur op kerkelijke grondslag. We hebben een actief 
zendingsbeleid en geven in principe minimaal 10% van de ontvangen giften aan 
zendingprojecten. Vluchtelingenhulp valt bij ons ook onder de zending. Alle giften met 
betrekking tot de zending en/of vluchtelingenhulp wordt volledig aan dit doel besteed. 

Onderstaand een overzicht van zendingsprojecten welke wij ondersteunen:

India: John en Marja George: Stichting Kinderen van India
Rek.nr. NL93INGB0000659498  
Email:   johnmarja@gmail.com

Roemenië: Zr. Saline Mamahit Roemenië
Rek.nr. NL65ABNA0569062403

Spanje: Familie Justo: Stichting Vrienden van Spanje
Rek.nr. ES2900492919552194542850 
( BIC: BSCHESMXXX)
t.n.v. Constantino Justo

Thailand: Birma 
Familie A. van Dorp / OMF
Rek.nr. NL36INGB0000217040 t.n.v. OMF-van Dorp, Terschuur 
Project Myanmar

Zending Vluchtelingenhulp 
Stichting De Open Deur
Reknr. NL55INGB0003194889

Colombia via Zending en Gemeente
Hein en Teija Hoeré
Reknr. NL24ABNA0427583209

Living Waters Ministries Borneo
Fam. Heyboer
Reknr. BE14001673510583

Acute noodhulp Indonesië en de Filippijnen in verband met de corona-crisis. Voedselhulp.

Algemeen:
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Aan bijdragen als giften is er ontvangen € 45008,-- en voor algemene ontvangsten 
€ 864,-- maakt totaal € 45872,--

Daarnaast voor zending en evangelisatie werd een totaal bedrag van  € 8926,--  ontvangen. 

Op de plus en minrekening werd een bedrag van € 211,10 geboekt waardoor de totale 
ontvangsten over het jaar 2020 is geworden € 54588,-- 

Wij hebben in het jaar 2020 de volgende projecten financieel (afgeronde bedragen) kunnen 
ondersteunen, hier onder staat niet vermeld de normale gemeentelijke vaste kosten zoals 
huurgebouw, bestedingen kerkdiensten, onderwijs, pastoraat, fellowship e.d. deze kunt u 
lezen in het financieel overzicht vermeld onder punt 9 blz. 9 en 10:

Zending algemeen € 6578
Zending India € 1285
Vluchtelingenhulp € 600
Evangelisatie € 300
Giften noodlijdende gemeenten € 500
Acute Hulp Indonesië / Filippijnen € 650
Diaconie € 2100
Uitvaarten en giften € 100
Afdracht CK BFN € 1965

De normale kosten zijn niet vermeld maar deze kunt u lezen in het financieel overzicht 
vermeld onder punt 9.

We hebben ook moeten investeren in de online-streaming zoals snelle laptop, camera’s en 
standaards, verschillende soorten verbindingskabels. Deze zijn zeer gevoelig en zijn dan ook 
prijzig. Een switch kastje om te schakelen van de ene naar de ander camera en verbinding te 
maken met de beamer via het projectiescherm.  

Voor ANBI’s geldt per 1 januari 2021 de jaarcijfers te publiceren op een standaardformulier 
van de belastingdienst. Op dit formulier zijn bedragen bij elkaar opgeteld omdat niet alles 
specifiek vermeld hoeft te worden. 
 
Deze kunt u vinden op de website onder het kopje: 

Standaardformulier Belastingdienst 2020
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Het volledige oudstenteam van links naar rechts:
Ruby en Henny Loppé, Arie Kok, Marijke en David Kok, Marten en Simone van Engelen.

Pastors David en Marijke Kok hebben na 39 jaar trouwe dienst als voorgangers van de Bethel 
gemeente Alphen aan den Rijn op 29 maart 2020 afscheid genomen. Vanwege de corona 
uitbraak hebben wij jammer genoeg geen groots afscheidsfeestje kunnen organiseren.

Op 3 januari 2021 zijn Herman en Corrie Engelberts ingezegend als diaken echtpaar, het 
tweede diaken echtpaar Johan en Cristy van Malsen worden op een later tijdstip ingezegend 
zodra zr. Cristy volledig hersteld is.  Tevens werd de zegen uitgesproken over het streaming 
team Herman en Matthew Brouwer en Roland Huijskens.
Tevens werden nieuwe leden welkom geheten en gezegend door het oudstenteam.

De online streaming is nu een belangrijk deel geworden van de gemeente, elke week wordt 
dit verzorgd en uitgezonden via ons YouTube kanaal. Er is redelijk veel belangstelling voor, de 
ene week meer als de andere. Bidstond en kringavond worden via een video-boodschap via 
de live-streaming app wekelijks verzorgd. Er zijn wekelijks wel gewoon fysieke bidstonden in 
het Rehoboth gebouw. 
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9. Financiën

In dit financieel overzicht worden de gegevens weergegeven van het boekjaar 2020 en de begroting 2021. Het 
boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Onderstaand ziet u een overzicht van Pinkstergemeente 
Bethel Alphen aan den Rijn.

Financieel Overzicht 2020

Pnkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn

Rekening van baten en lasten jaar 2019 Begroting Actueel Begroting

2020 2020 2021

Baten

01 Tienden, giften, collectes  €   36.000,00  €        45.008,49  €    45.000,00

02 Algemene ontvangsten  €                -  €             864,24  €                 -

03 Zending en Evangelisatie  €     8.100,00  €          8.926,32  €      6.300,00

04 Plus en min rekening  €            -211,10

Totaal Baten  €   44.100,00  €        54.587,95  €    51.300,00

Lasten

05 Bestedingen Onderwijs Pastoraat  €     8.000,00  €        15.772,56  €    15.100,00

06 Kinder-Tiener-Jongerenwerk  €        400,00  €               20,35  €         650,00

07 Geluid en Worshipteam  €        850,00  €             773,70  €      1.000,00

08 Zending en Evangelisatie  €     5.800,00  €          8.612,50  €      6.750,00

09 Diaconaat  €        750,00  €          3.498,31  €      4.000,00

010 Huren samenkomst gebouw  €     5.500,00  €          6.022,17  €      5.500,00

011 Kantoor-Bank kosten en administratie  €     1.000,00  €          2.136,04  €      1.550,00

012 On- en reiskostenvergoedingen  €     2.750,00  €          2.486,35  €      2.550,00

013 Bestedingen kerkdiensten, gemeente, fellowship  €     2.750,00  €          1.586,80  €      3.650,00

014 Afdracht CK BFN  €     3.600,00  €          1.964,81  €      4.500,00

Totaal Lasten  €   31.400,00  €        42.873,59  €    45.250,00

Resultaat  €   12.700,00  €        11.714,36  €      6.050,00

Saldi

Zakelijke rekening 31/12/2020  €         2.045,62 

Spaarrekening 31/12/2020  €       21.269,05 

Totale Saldi per 31/12/2020  €       23.314,67 

Resultaat toename positief vergelijking 31-12-2019  €         4.744,31 

Toelichting Legenda
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Baten

01 Giften, tienden, collecten gemeenteleden

02 Algemene ontvangsten, anders dan 01 en 03

03 Overige opbrengsten voor Zending en Evangelisatie

04 Plus en min Rekening

Lasten

05 Bestedingen Onderwijs Verkondiging Pastoraat 

06 Kinder-Tiener-Jongerenwerk

07 Geluid en Worshipteam

08 Zending en Evangelisatie

09 Diaconaat

010 Huren samenkomst gebouw

011 Kantoor-Bank kosten en administratie

012 On- en reiskostenvergoedingen

013 Bestedingen kerkdiensten, gemeente, fellowship

014 Afdracht CK BFN 

Doel Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn

Het doel van Pinkstergemeente Bethel is het verspreiden 

van de evangelische boodschap, onderwijs geven volgens de  

Bijbelse waarden. Het financieel steunen van zendingsprojecten.

De gemeente tracht haar doelen te bereiken door het houden van

erediensten, toerusten van gemeenteleden, verlenen van pastorale- en

diaconale zorg, het verspreiden van de evangelische boodschap, de gemeenschap

van gelovigen te vormen naar Bijbelse principes en een duidelijke plaats

in de Nederlandse samenleving in te nemen.
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10. Toekomst plannen

Het jaar 2021 is nog een onzeker jaar omdat we nog midden in de pandemie verkeren en wij 
langzaam hieruit gaan komen. Echte plannen hebben we niet gemaakt maar we blijven 
streven naar eenheid in diversiteit. Wij zijn een multiculturele gemeente met 14 
verschillende nationaliteiten. En hebben als wens, doel om te blijven groeien in kwaliteit en 
kwantiteit. Groeien naar eenheid en omzien naar elkaar. Het licht verspreiden door 
evangelisatie. We blijven op zoek naar een ruimer gebouw voor de erediensten, zodat er nog 
meer diversiteit in de samenkomsten zal kunnen komen. We denken dan aan 
jongerendiensten, praise en Worship events, Indonesische diensten en conferenties. We 
blijven het doel van pinkstergemeente Bethel Alphen a/d Rijn voor ogen houden. En willen 
ook doorgaan met financiële ondersteuning van de diverse zendingsprojecten en 
noodlijdende gemeenten zoveel als in ons vermogen ligt. Een belangrijke datum voor ons als 
gemeente is 10 oktober 2021 dan bestaat de Bethel gemeente 70 jaar. Begonnen op een 
zolder ruimte aan de station straat ten huize van vader en moeder Kok, nu uitgegroeid tot 
een volwassen gemeente. Door de corona crisis zijn we gedwongen om een andere manier 
van samenkomen te realiseren en wordt op dit moment gedaan met live uitzendingen via 
ons YouTube kanaal. Plannen voor 2021?  Of we deze kunnen gaan realiseren is voor ons 
allen de vraag, maar leggen alles in Gods handen neer. 

Opsomming van projecten welke we in 2021 financieel willen blijven ondersteunen:

-India: John en Marja George: Stichting Kinderen van India
-Roemenië: Zr. Saline Mamahit Roemenië
-Spanje: Constantino Justo: Stichting Vrienden van Spanje
-Thailand: Project Myanmar
-Colombia: Project Kinderopvang Hein en Teija Hoeré
-Zending Vluchtelingenhulp
-Noodlijdende gemeenten
-Acute hulp bij rampen
-Eigen diaconie
-Europe4Christ
-Fellowship samenwerking en ondersteuning

Opgemaakt Alphen a/d Rijn datum:………………………… 2021

Oudstenteam Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn:

Arie Kok Marten van Engelen    Simone van Engelen     Ruby LoppéHenny Loppé 

Na ondertekening heeft het oudstenteam decharge verleend aan de penningmeester.
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