
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn 

 

Diensten:   Zondag om 10.00 uur 

Algemene bidstond:   Donderdag om 20.00 uur 

Bijbelstudie:               Donderdag om 20.00 uur 1x per maand  

                          Vervalt in juli, augustus en december. 

Vasten en Bidden:       De laatste zaterdag van elke maand. Vervalt in 

juli, augustus en december 

 

Voorganger:  Pastor Arie Kok                   Tel: 0172 7857 23 

 

Oudsten:        Br. Ruby en Zr. Henny Loppé                Tel: 0172 4727 31 

             Br. Marten en Zr. Simone van Engelen  Tel: 0786 7739 82 

Diakenen:      Br. Herman en Zr. Corrie Engelberts      Tel: 0634 9263 92  

  Br. Johan en Zr. Cristy van Malsen        Tel: volgt later, na herstel   

 

Weeknieuws wordt gemaakt door zr. Marjorie Dubbeld 

Mededelingen kunt u inleveren t/m vrijdag 

E-mail: marjorie.dubbeld@bethelfellowship.nl  tel. 0622 1602 72  

 

Website: www.bethelfellowship.nl  

Wij zijn geregistreerd ANBI     

Kerkgenootschap Bethel Fellowship Nederland 

ingeschreven KvK onder nummer 27364325 

 

              
   

Liefdegave geldig t/m 1-8     
 

Bankgegevens: 

Rekeningnummer: NL13INGB0003801798 
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn  
Giften zijn aftrekbaar  
                              

  .. W                                Welkom bij Pinkstergemeente Bethel  

                                         Alphen aan den Rijn 

                
                              

Week 53               

 

 

 

Week 29  2021                                                 Uw gastvrouw is zr. Karin Talakua  
Beperkte fysieke bijeenkomsten met aanmeldingen in roulatiesysteem i.v.m. het coronavirus 

      Via onze Bethel Live Uitzendingen: 

 

Spreker op zondag 18 juli 2021 

                  Br. Herman Engelberts 

  

Zangleiding 

                                            Pastor Arie Kok 

     
- Pastor Arie spreekt om 13.30 uur bij de Bethel gemeente in Rotterdam 

           
- Voor uw liefdegave kunt u gebruik maken van de QR-code, zie het achterblad 

 

 

Donderdag           22  juli  Bidstond 20.00 uur (met videoboodschap) 

       Zr. Henny Loppé 

 

 

Vrijdag                 23 juli  Muziekoefening 18.00 – 21.00 uur 

 

 

 

Zondag                 25 juli  Bethel Live-uitzending om 10.00 uur  

      Spreker: Zr. Henny Loppé  

      Zangleiding: Zr. Simone van Engelen-Kok 

 

- Pastor Arie spreekt om 12.00 uur bij Gereja Utusan Kristus in Amsterdam 
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Wij zijn blij dat u koos voor ‘Pinkstergemeente Bethel Alphen a/d Rijn’ 

 

In onze erediensten brengen we de basiswaarheden van het Christelijk 

geloof tot uiting, waarin wij met elkaar naar Gods Woord luisteren. Hem 

groot maken in onze liederen en elkaar bemoedigen door getuigenissen, 

waarin we Zijn Aanwezigheid ervaren. Wij verwelkomen u van harte in de 

Naam van onze Here Jezus Christus in deze samenkomst van 

Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn.  

 

 

 

 

 
Na de dienst is er nog gelegenheid om na te praten over de geweldige 

grootheid van God. Naar elkaar luisteren en bemoedigen onder het genot van 

een kopje koffie of thee, een moment van ontmoeting. Heeft u na de dienst 

behoefte aan een persoonlijk gesprek of gebed, dan is daar altijd gelegenheid 

voor. Onze oudsten staan u graag te woord: 

br. Ruby en zr. Henny Loppé, br. Marten en zr. Simone van Engelen 

 

 

                                         

                                                                                              

 
KINDERKERK 

Iedere zondag is er kinderkerk voor de kleine kinderen, zodat u in alle rust in 

de samenkomst kunt zijn, genieten van Zijn aanwezigheid en u Hem alle lof 

en eer kunt geven die Hem toekomt. Daarnaast zijn er voor de wat oudere 

kinderen tienerdiensten waarin uitleg wordt gegeven over de verborgenheden 

van het Koninkrijk van God.  Deze geheimenissen zijn geopenbaard door het 

machtige evangelie van Jezus Christus, opgetekend in de Bijbel, Zijn Woord. 
 

Welkom in ons midden  

 

Wij willen Hem danken voor de reddende liefde van Zijn Zoon Jezus 

Christus, en aanbidden als onze HERE. 

Bent u voor het eerst in de gemeente en mogen wij nader kennis met u 

maken? De oudsten staan voor u ter beschikking voor een gesprek of 

gebed. Wij wensen u een gezegende samenkomst.  

 

 
Notitieruimte:  
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Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderwijzen, 

te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 

opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen 

toegerust. 

2 Timotheüs 3: 16 – 17 



     
 

Ik  ben met u 

 

‘Ik ben met u al de dagen’, dat heeft Jezus eens gezegd. 

Al uw moeiten, zorgen, vragen, mogen aan Hem 

voorgelegd. 

 

Alle vierentwintig uren, ja ook in de donk’re nacht, 

is de Heiland heel dicht bij u, geeft Hij u Zijn troost en 

kracht. 

 

En als alles is voleimdigd, dan, verlost van zond’ en kruis, 

mogen al Gods kind’ren wonen in het heerlijk Vaderhuis. 

 

Riek de Vos  uit: Van Hem is mijn verwachting 

 

 

 

 

 

 

 
Deze week feliciteren wij de volgende jarigen: 

Mocht uw naam worden gemist laat het dan even weten 
 

20/07  br. Heman Sieuwpersad 

21/07  br. Hanna Bakkal 

24/07  zr. Ruth de Lima 

 

Wij danken God voor: 

• Zijn Woord, dat iedere zondag kan worden beluisterd 

• zr. Lydia Schellingerhout-Kok, Joulia Bakkal, br. Marco Krom en zr. 

Tabitha Malele-Kok, die de afgelopen week jarig waren 

• de gezegende doopdienst 

• het herstel van Donald 

 

Bidden helpt: 

• ps. David en ps. Marijke voor algehele genezing en br. Steffen Kok 

• zr. Riet en br. Jan Straatman 

• zr. Joyce Conradi. ps. Linda Eilbracht en br. Glenn van Swieten 

• br. Ruud ter Haar 

• zr. Bri en fam. in Zuid-Afrika 

• Joe Fayez 

• troost en kracht voor de nabestaanden van Jan van Hoeve en ps. Noa 

Likumahua  

• voor degenen die op vakantie gaan/zijn 

• ps. Arie en alle leiding van de gemeente (groter gebouw)  

• de jongeren en het muziekteam en de kinderen 

• veiligheid en zegen voor Israël en de vrede van Jeruzalem 

 

Mededelingen/agenda: 

Heeft u praktische hulp nodig? Maak dan contact met  

zr. Susan van Geene mobiel: 0624 6924 89  

e-mailadres: susanvangeene@icloud.com 

 

mailto:susanvangeene@icloud.com


Richtlijnen en adviezen m.b.t. bestrijding coronavirus  

 

              
 

- Hoesten en niezen in de elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze meteen weg 

- Direct handen wassen bij binnenkomst 

- Geen handen schudden of omhelzingen 

- Houd afstand, 1,5 meter, ook tijdens gesprekken  

- Laat de stoelen staan, niet verplaatsen 

- Ná de dienst is er géén drinken, ga direct naar huis 

- Volg alle aanwijzingen op van het leidersteam 
 

Alvast voor volgende week – 30  2021:  
Donderdag 29/07   Bidstond 20.00 uur. Zr. Simone van Engelen-Kok 

(met videoboodschap) 

Vrijdag 30/07  muziekoefening 18.00 – 21.00 uur           

    

Liefdegave bestemd voor het werk van de Heer: zondag 11 juli  € 216,85 

Ter overdenking:  

En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. 

Mattheüs 28: 20 

 

Belangrijke info: 

Heeft u gebed nodig ná de samenkomst? Het oudsten- en diakenteam staat 

voor u ter beschikking. Er wordt gebeden in de gebedsruimte naast de 

toiletten. 

 
Pastor Arie is week 29 -  ma. 19 juli tm za. 24 juli op vakantie, voor pastorale 

zorg graag contact opnemen met de oudsten – diakenen. 

Geliefde broeders en zusters,                      Update 18 Juli  2021  Informatie coronacrisis 

  

Blijf met Mij het spoor bewandelen dat Ik voor jou heb uitgestippeld. Jouw 

verlangen om dicht bij Mij te zijn, verheugt Mijn hart. Ik zou je meteen alle 

geestelijke rijkdommen kunnen geven waarnaar je verlangt, maar dat is niet Mijn 

plan met jou. Samen zullen we ons een weg banen naar de top van de berg. De 

reis is soms zwaar en je bent zwak. Nu is je gang vaak moeizaam en zwaar, maar 

op een dag zul je met lichte tred dansen op de hoogste toppen. Het enige wat Ik 

van je vraag, is dat je de volgende stap zet en Mijn hand vasthoudt, op zoek naar 

kracht en aanwijzingen. Nog even is de weg moeilijk en het uitzicht saai, maar 

vlak voorbij de volgende bocht liggen prachtige verrassingen. Blijf op het pad 

dat Ik voor jou heb uitgezocht. Dat is werkelijk de weg naar leven. 

(Overgenomen uit ‘Dagelijks dicht bij Jezus)  

 

Vanaf vandaag hebben we de zitplaatsen aangepast en gaan kijken hoe het gaat 

werken in de praktijk. We proberen de ruimte zo optimaal mogelijk te gebruiken. 

Vanwege de schoolvakanties leek het ons een mooie gelegenheid om dit uit te 

proberen.   

 

Echter onverminderd van kracht blijft de 1,5 meter afstand, handen wassen, 

desinfecteren, ventileren, thuis blijven bij klachten. Meezingen zonder 

mondkapje is ook weer toegestaan.  Houd afstand en géén fysiek contact, ook bij 

de onderlinge gesprekken. Wél blijft dat u aangemeld moet zijn in ons roulatie-

registratie systeem, samenkomsten van 50> personen incl. medewerkers.  Stoel 

toewijzing wordt ook nog gecontinueerd. Volg de instructies van het leidersteam 

op, uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Programma voor de komende weken: 

- Vandaag zondag 18 Juli 10.00 uur. Eredienst Rehoboth gebouw live uitzending 

via YouTube kanaal. Spreker Br. Herman Engelberts  

- Donderdag 22 Juli 20.00 uur Gebedsavond. Zr. Henny Loppé Voor de 

thuisblijvers, video boodschap via live uitzending app. 

- Schoolvakanties vangen aan vanaf zondag 18 juli t/m 29 augustus. Alles mag 

blijven staan in het gebouw t/m zondag 29 augustus. 

- Zondag 25 Juli 10.00 uur Eredienst Rehoboth gebouw live uitzending via 

YouTube kanaal. Spreker Zr. Henny Loppé.  

- Donderdag 29 juli 20.00 uur Gebedsavond Rehoboth gebouw. Zr. Simone 

Voor de thuisblijvers, video boodschap via live uitzending app. 

 

Gods rijke zegen,  Pastor Arie Kok 


