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ook niet haar levensvreugde ontnemen. 

We hebben elkaar veel gesproken de 

afgelopen weken. Dat waren voor mij 

uiterst kostbare gesprekken, want het 

waren gesprekken met iemand die he-

lemaal wist wat ik doormaakte. En dat is 

van onschatbare waarde. Mijn zus was 

een echte reisgenoot op een tocht door 

een gebied, dat voor mij tot dusver he-

lemaal onbekend was. 

Bij het schrijven van het voorwoord 

voor het vorige nummer van De 

Ring schreef ik over de tijd dat Jezus in 

de woestijn verbleef. Een tijd waarin hij 

door hel en hemel ging, door alle uiter-

sten van het menselijk bestaan. Die er-

varing had hij ook nodig in zijn publieke 

leven, dat immers getekend werd door 

“met ontferming bewogen zijn”. Mijn 

eigen ‘woestijnervaring’ met een kan-

kergezwel in mijn lijf was eigenlijk nog 

heel mild vergeleken met die van veel 

anderen, ook in onze gemeente. Noch-

tans hoop en bid ik dat ook deze milde 

ervaring van een potentieel levensbe-

dreigende ziekte in mijn eigen lijf, mij 

mag helpen om nog meer “met ontfer-

ming bewogen te worden” in mijn pas-

torale werk. Dat ik hierdoor een betere 

reisgenoot kan worden voor anderen 

die door dit beangstigende gebied heen 

moeten. 

Heleen Ransijn

De kerkenraad vergaderde op 8 oktober. 

Tijdens de kerkenraad hadden wij, be-

halve voor de vaste agendapunten, ook 

de voordracht van Heleen Ransijn als 

kandidaat predikante en het verdere 

finaliseren van de agenda voor onze 

jaarvergadering. De diensten van de 

afgelopen maanden werd overlopen 

en de kerkenraad is actief op zoek naar 

gastpredikanten om Heleen Ransijn te 

vervangen tijdens haar kankerbehan-

delingen. Volgende kerkenraad is op 5 

november.

Pastoraat
Wij denken aan alle gemeenteleden en 
hun geliefden nu de dagen weer korter 
worden, de sociale contacten nog niet 
toegelaten zijn zoals in het verleden en 
de eenzaamheid dichterbij kruipt.

Tochtgenoten  
in onbekend gebied
Deze meditatie wordt – ik waarschuw maar alvast – een heel persoon-
lijk verhaal. Ons land is sinds kort in de ban van een nieuwe lockdown, 
met alle onzekerheid die dat met zich meebrengt. Maar mijn leven stond 
de afgelopen weken in het teken van een kankergezwel in mijn eigen 
lijf, in één van mijn borsten. 

Eind september ben ik er aan 

geopereerd. Ik voel me nu 

intussen iedere dag een beetje beter, 

maar vooral de eerste weken na de ope-

ratie waren vreemd. Na meer dan vijftig 

jaar in prima gezondheid was ik opeens 

een soort herstellende zieke. Ik ben nog 

steeds niet helemaal de oude, want zo’n 

operatie gaat je niet in de koude kleren 

zitten. Er is ook nog steeds veel waar-

aan ik moet wennen. Volgende week 

ga ik een griepprik halen, want ik hoor 

opeens tot een risicogroep. En de Dag 

tegen Kanker op 15 oktober ging opeens 

ook over mij. 

Nu is een tumor altijd slecht nieuws, 

maar voor de rest is het nieuws eigen-

lijk vooral goed. De tumor is er helemaal 

uit. We weten nu zeker dat ik ook geen 

uitzaaiingen heb. Ja, er komen nog drie 

weken bestraling aan in november, 

maar dat is te overzien. Vergeleken met 

veel andere kankerpatiënten – ik kan 

er maar niet aan wennen om mezelf zo 

te noemen – ben ik er heel goed van af-

gekomen. 

Als ik denk aan die andere kankerpa-

tiënten bij wie het veel ernstiger is ge-

weest of nog steeds is, maak ik in ge-

dachten een diepe buiging voor hen. 

Want ik weet nu uit eigen ervaring: zelfs 

al ben ik er goed van afgekomen, het 

is een angstige situatie. Kanker is een 

sluipmoordenaar in je eigen lijf. Iedere 

keer als ik wachtte op de uitslag van één 

van de vele onderzoeken, was toch mijn 

voortdurende gebed: laat er toch geen 

uitzaaiingen zijn. Ik maakte me over 

van alles en nog wat zorgen, ook over 

de vraag: maar hoe moet het nou met 

mijn werk in de WTS-gemeente als ik er 

een tijdlang uit ben, terwijl ik nog maar 

net begonnen ben. 

Wat is het dan heerlijk als je mensen 

in de buurt hebt, die met je meeleven. 

Mensen hier uit de gemeente, collega’s, 

oude vrienden uit Nederland. En degene 

voor wie ik nog het meest dankbaar ben, 

is mijn eigen zus. Want bij haar werd 

tien jaar geleden al borstkanker ont-

dekt. Veel verder gevorderd dan bij mij, 

en wel met uitzaaiingen. Nog steeds is 

ze regelmatig onder controle en slikt ze 

medicijnen, want de sluipmoordenaar 

zit nog steeds in haar lichaam. Ze is er 

realistisch over, maar laat zich tegelijk 
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kerkenraad

Kijk ook steeds voor info en agenda  
op onze site  

www.protestantsekerk vilvoorde.be  
en onze FBpagina: Protestantse Kerk 

in Vilvoorde William Tyndale-Silo. 
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Raad van Bestuur

Een boodschap is bij voorkeur positief 

en opbouwend. Een wervende oproep 

voor kandidaten moet dus bij voorkeur 

de voordelen en kansen in het daglicht 

plaatsen. Als kandidaat voor de raad 

van bestuur van onze kerk heb je echter 

geen recht op een bedrijfswagen noch 

maaltijdcheques of enig ander mate-

rieel voordeel. Je stelt je vrijwillig ten 

dienste van je kerkgemeenschap omdat 

je je daar thuis voelt én omdat sommi-

ge taken uitgevoerd moeten worden. Je 

stelt je kandidaat omdat je gelooft dat 

een goed beheer je kerk ten goede komt 

en omdat dat ook jouw verantwoorde-

lijkheid is. Als het goed is, zijn je broe-

ders en zusters je daarvoor dankbaar.

Het Vlaamse dekreet verplicht dat er 

minimum 5 leden moeten zijn en dus 

zijn we op zoek naar een extra kandi-

daat om samen met ons 4x per jaar te 

vergaderen.

Stel je daarom kandidaat en 
help mee om onze kleine 

kerk een plaats te geven in 
 Vilvoorde en omstreken.

Het niet invullen van de kandidatuur 

kan ernstige gevolgen hebben voor onze 

kerk omdat de Raad van Bestuur dan 

niet meer wettelijk samengesteld is.

De verkiezingen moèten doorgaan voor 

30 november 2020 en jullie medewer-

king is dus onontbeerlijk.

Door de beperkingen opgelegd in het 

Vlaams dekreet kunnen enkel leden 

wonende in de volgende postcodes zich 

kandidaat stellen: 1800, 1830, 1831, 1850, 

1851, 1852, 1853, 1980, 1981, 1982, 1020, 

1120, 1130.

VECTORBUTTONS.COM

Gemeentevergadering en Verkiezingen: 
Kerkenraad & Raad van Bestuur
Op zondag 15 november 2020 komen we samen om 14u30 voor onze kerk-

dienst. Daarna houden we onze jaarlijkse gemeentevergadering. 

Uitzonderlijk zullen kerkdienst en vergadering doorgaan in de O.L.V. van Goede 

Hoop kerk van Vilvoorde (Heldenplein). Dit jaar naast de verslagen en rekenin-

gen zijn er ook verkiezingen voor de Kerkenraad en Raad van Bestuur. 

Wij zijn nog steeds op zoek naar personen die zich kandidaat willen stel-

len. De kerkenraad hoopt werkelijk op uw steun bij het zoeken naar meerdere 

kandidaten.

Voor beide verkiezingen kan er schriftelijk gestemd worden. Neem hiervoor 

contact met een kerkenraadslid of een lid van de raad van bestuur.

OPROEP
De kerkenraad van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo te 

 Vilvoorde roept alle stemgerechtigde leden op  
tot het bijwonen van de

JAARVERGADERING  
op zondag 15 november 2020  

na afloop van de kerkdienst (14u30)

Agenda
1. Opening door ds. S. Gradl 
2.  Notulist: mevr. Helfride Willems 
3.  Naamafroeping (Stemmentellers aanwijzen) 
4.  Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 17 maart 2019 
5. Verkiezing van leden Raad van Bestuur
6. Voordracht mevr. Heleen Ransijn als predikante (indien beroep-

baar verklaard) en stemming
7. Samenstelling kerkenraad – Voordracht van mevr. Tina Fiechter 

als adviseur van de kerkenraad
8.  Bespreking van de jaarverslagen 
 Kerkenraad Zondagsschool
 Diaconie Open Huis 
 Museum en haar werkgroep De Ring 
 Raad van Bestuur 
9.  Bezoek zustergemeente Fontaine l’Eveque
10. Raad van Bestuur 
 Inkomsten en uitgaven 2019 
 Begroting 2020 
11. Goedkeuring van de verslagen 
12. Resultaat van de verkiezingen
13. Rondvraag 
12. Sluiting van de vergadering door ds. S. Gradl

Het jaarverslag is nu in de kerk beschikbaar

De lijst van stemgerechtigde leden hangt ter raadpleging in de koffiezaal
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 TOELICHTING EXTRA COLLECTEN OP BLZ 8

KERKDIENSTEN
ZONDAG 1 NOVEMBER 
Ds. S. Gradl of Mevr. H. Ransijn
Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum

ZONDAG 8 NOVEMBER 
Mevr. M. Knetemann

ZONDAG 15 NOVEMBER (14U30)   
AANSLUITEND DE JAARVERGADERING 
Ds. S. Gradl

ZONDAG 22 NOVEMBER: VOLEINDINGSZONDAG  
Ds. W. Willems

ZONDAG 29 NOVEMBER
Ds. J. Vanhees

ZONDAG 6 DECEMBER
Ds. D. Wursten
Extra collecte: Zending

ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
NOVEMBER

Alle bijeenkomsten van Open Huis worden door de opgelegde 
beperking van de sociale contacten afgelast.

donderdag 05 19.30 uur Kerkenraad

zondag 15 14.30 uur Kerkdienst in de O.L.V. van  
  Goede Hoop kerk, Vilvoorde 
 15.30 uur Jaarvergadering en Verkiezingen 
  Kerkenraad & Raad van Bestuur

dinsdag 24 20.00 uur Raad van Bestuur

DECEMBER

donderdag 03 19.30 uur Kerkenraad

ATTENTIE!

Gelieve op voorhand, liefst tegen vrijdagmiddag 12u, 
 in te schrijven voor de zondagdienst  

UITSLUITEND via het volgende mailadres:  
zondag@protestantsekerkvilvoorde.be  

of telefonisch bij  
Ingrid Versele (gsm-nummer: 0477 68 75 75)

UITSLUITEND
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Proficiat aan de jarigen de 
komende maand
NOVEMBER
01 Elvis ANTWI 
02 Erika VAN HERTBRUGGE
03 Jahnelle OWUSU
06 Emma BALEPA
15 Love FUMEY
16 Domenic HANSON RICHARD
21 Paul HULPIAU
21 Lotte LEMMENS 
23 Nicholas EWUSI
30 Andy VAN DEN BROECK

Oproep 
 Vrijwilligers  
zondagsschool

Lieve gemeenteleden, de afgelo-
pen maanden hebben een aan-
tal vrijwilligers van de zondag-
school aangegeven dat ze niet 
meer kunnen helpen. Graag een 
warme oproep om jullie aan te 
melden bij Karin of Ingrid Ver-
sele indien jullie bereid zijn om 
de zondagsschoolleiding te ver-
sterken. Alvast bedankt om jul-
lie hiervoor vrijwillig te engage-
ren.

Tweede Collecte

op 1 november voor 
het Protestants Sociaal 
Centrum
Het Protestants Sociaal Centrum heeft tot doel hulp 
te verlenen, in de geest van het Evangelie, onder alle 
vormen. Zij doet dit aan alle personen die een be-
roep doen op haar diensten ongeacht hun politieke, 
religieuze of filosofische overtuiging, hun cultuur, 
ras of seksuele geaardheid. De vereniging zorgt er 
voor opvang en hulp te verlenen. 
De draagwijdte van de opdrachten die zijn toever-
trouwd zijn als volgt: "De persoon in zijn geheel 
en in zijn integratiemogelijkheden helpen door te 
zorgen voor een eerste opvang, door de situatie 
van de gebruiker te analyseren en hem de nodige 
begeleiding en opvolging te bieden. De sociale band 
versterken en de personen een betere toegang tot 
de collectieve voorzieningen en hun grondrechten 
waarborgen. Inwerken op alle factoren die de soci-
ale onzekerheid veroorzaken. Een beroep doen op 
de actieve medewerking van de geholpen personen, 
hun inburgering evenals die van hun families in de 
hand werken. Uitsluiting voorkomen en positieve ac-
ties met het oog op sociale integratie bevorderen. 
De gebruikers zo nodig doorverwijzen naar meer 
gespecialiseerde instellingen om specifieke noodsi-
tuaties op te lossen. De opgespoorde institutionele 
tekortkomingen en leemten in de regelgeving aan 
de bevoegde overheden melden en voorstellen for-
muleren om die weg te werken."

Op 4 oktober voor zending
Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze 
coördineert het beleid m.b.t. zending, werelddia-
conaat, ontwikkelingssamenwerking, begroting en 
werkplannen. Zij onderhoudt de contacten met de 
partners uit het Zuiden o.a. Zuid-Afrika en Rwanda 
en neemt deel aan het multilateraal overleg.

William Tyndale moest 375 jaar wach-

ten om in Vilvoorde naam te maken.

In de zomer van 1911 is er een corres-

pondentie ontstaan tussen Engeland 

en het Vilvoordse stadsbestuur rond de 

vraag of het mogelijk is om een monu-

ment ter nagedachtenis van William 

Tyndale in Vilvoorde te krijgen. Voor 

de aanvragers van de “Trinitarian Bible 

Society” is dat een eerbetoon aan hun 

Engelse bijbelvertaler die alhier de mar-

teldood stierf in 1536, maar nergens in 

ons land enig gedenkteken kreeg.

De goedkeuring en de eerste plannen 

komen er al in de herfst van datzelfde 

jaar. Een eerste ontwerp ligt klaar be-

gin september. Zelfs de Britse Overheid 

geeft haar toelating. Bedoeling is het ge-

denkteken op te richten in de “Squaire 

du Chastel” vlak bij de OLV van Goede 

Hoop Kerk (ruimte waar nu zowat de 

brug over het kanaal begint).

Het daar op volgende jaar 1912 zou die-

nen om de nodige fondsen te verzame-

len; deels in Engeland, deels binnen het 

Belgisch Protestantisme. Groot succes 

heeft dat niet, want er volgt een kleiner 

ontwerp en uiteindelijk een nog kleiner 

of het huidige ontwerp van monument. 

Ondertussen krijgt de stad de wind van 

voor uit het bisdom, dat haar bezwaar 

uit over het feit dat zij niet gediend is 

met het monument van een ketter prak-

tisch aan de voordeur van de hoofdkerk 

(historisch helemaal begrijpelijk als je 

zo’n honderd jaar teruggaat in de tijd en 

weet dat toen die gevoeligheden weder-

zijds waren). Een nieuwe bestemmings-

plaats wordt dan een plein (toen) buiten 

de stad, gevormd door het dempen van 

het bolwerk (grote gracht om de stad 

heen) met het afval van haar stedelin-

gen. De latere “Grand Boulevard”, nu het 

Rooseveltplein. 

De inhuldiging van het monument ge-

beurt op zondag, 26 oktober 1913 om 

halfvier in de namiddag. Een stoet wordt 

gevormd om halfdrie op de “place du 

Chastel” (inderdaad!) Het monument zal 

overgedragen worden aan de stad door 

de vertegenwoordiger van de Trinitian 

Bible Society. Met belangrijke sprekers 

en gevolgd door een receptie.

Daarop volgen de donkere jaren van de 

Grote Oorlog ( dat later W.O. I werd ge-

noemd). Reeds dan loopt het monument 

wat beschadigingen op. Het wordt stil in 

de archieven rond het monument. Een 

schrijven uit 1923 gewaagd over nood-

zakelijke herstellingswerken aan het 

monument. Verdere gegevens ontbre-

ken, tot in 1936 de melding dat het mo-

nument volledig hersteld zal zijn voor 

de herdenking van datzelfde jaar. Verder 

lezen wij op 20 juli het besluit dat de 

stad aanwezig zal zijn op 4 oktober bij 

die plechtigheden.

Ons museum bezit het N.T. in het Frans dat 

werd uitgedeeld bij de inhuldiging van het 

monument, en biografie van William Tyn-

Een Monument voor William Tyndale ?
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dale - nu ook in het Nederlands - en een 

medaille met lintje van de Vilvoordse vlag 

dat uitgedeeld werd bij deze herdenking van 

1936.

Het monument zelf krijgt bij deze ge-

legenheid een bronzen palmtak beves-

tigd. Opnieuw een plechtigheid, nu in 

de toenmalige grote zaal van de Kijk-

Uit, met een twaalfhonderd aanwezigen 

(wat een aanwezigheidsrecord is).

Zo gaan wij dan naar de volgende ma-

nifestatie die pas in 1972 plaats vindt.

Bezoekers uit Engeland vinden dat het 

monument aan een schoonmaakbeurt 

toe is. Niet de tweede Wereldoorlog liet 

haar sporen na, wel de tand des tijds. 

Zo keren Engelse bezoekers in 1968 naar 

hun comité terug, met een prijsbereke-

ning en een voorstel voor een flinke op-

knapbeurt. Bij deze gelegenheid wordt 

de wens geuit om het monument naar 

een “schonere omgeving” te verhuizen 

en beter te onderhouden. Wij lezen dat 

ook: “I think is it important that we 

should ensure that the memorial is re-

erected in a suitable place and main-

tained in good condition…" met de no-

dige bewegwijzering a.u.b. .

De stad kan niet onmiddellijk beant-

woorden aan de vraag, is hier de reac-

tie, maar het hele plein zal tot parking 

worden heringericht, doch een verplaat-

sing lijkt moeilijk. Tenzij veel later als 

de wandeling over de overdekte Zenne 

er komt … 

De Engelsen mogen de restauratie uit-

voeren en de stad zal voor bloemen om 

het monument zorgen; wat tot op de 

dag van vandaag ook trouw gebeurt, 

min of meer vanuit een fonds aan de 

Stad overgelaten.

Zo komen wij bij de herdenking van 

1972. Hier gaat het niet rechtstreeks 

om William Tyndale zelf maar de viering 

van de staatserkenning van de William 

Tyndale protestantse gemeenschap. Op-

nieuw een optocht naar het monument 

en een academische zitting in de feest-

zaal van het stadhuis. 

Bij de nieuwe restauratie van het mo-

nument wordt nu de omheining wegge-

nomen, die bij de herdenking van 1986 

terug wordt gezet en er nu nog staat.

Toen organiseerden wij de herdenking 

van 1986, bij 450 jaar marteldood van 

William Tyndale en wordt een bronzen 

beeltenis van William Tyndale toege-

voegd aan het monument. Dat jaar ken-

nen wij opnieuw een grote herdenking 

en tevens de opening van het William 

Tyndale museum. William Tyndale is 

sindsdien een begrip in Vilvoorde meer 

dan een monument of een vergeten on-

bekende.

Tenslotte volgt in 1988 de verplaatsing 

van het monument naar de gronden 

van een oude kazerne, omgevormd tot 

Tyndale park, naast de Tyndale parking. 

Het monument staat er in haar oude en 

vernieuwde glorie.

Herwerkte een tekst van mijzelf van een artikel-
reeks in het ‘Driemaandelijkse tijdschrift’ van 
de “Heemkundige Kring Hertog Hendrik 1 Vil-
voorde” Jaargang 1 (1987) nr.2 - Jaargang 2 nrs 
1, 2, 3, 4 en Jaargang 3 nr.1 (achtste bijdrage niet 
meer gepubliceerd).

Willy Willems
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PROTESTANTSE KERK 
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WILLIAM TYNDALE - SILO 
Parking, Rondeweg, 3 (b. 01) 

1800 Vilvoorde 
www.protestantsekerkvilvoorde.be

KERKDIENSTEN 
‘s Zondags om 10 uur, 

gelijktijdig zondagsschool

Secretariaat  van de kerk 
secretariaat.wtskerk@gmail.com

CONSULENT 
ds. Stefan Gradl  
E-mail: stefangradl67@gmail.com
PROPONENT 
Heleen Ransijn 
Tel.: 0471 423 983 
E-mail: proponent.wts@edpnet.be
GIFTEN EN BIJDRAGEN 
IBAN: BE53 0010 3654 7353 
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. Protestantse Kerk WTS, Vilvoorde

Diaconie William Tyndale - Silo 
BE64 0013 3849 8552


