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rondwaart, wij kunnen nog altijd elkaar 

moed inspreken. Wij kunnen nog altijd, 

iedere dag weer, vriendelijk zijn tegen-

over vreemden die we op straat tegen-

komen (al is het lastig om een glimlach 

te laten zien met een masker op - laten 

we dus oefenen in het lachen met onze 

ogen). Wij kunnen nog altijd dankbaar 

zijn voor het goede dat ons dagelijks ge-

schonken wordt. En wij kunnen, naar 

ik hoop, ook mild zijn voor onszelf en 

anderen als dat een dag eens niet lukt. 

Zo’n dag dat je eigenlijk alleen maar zin 

hebt om te mopperen en te schelden op 

dat verschrikkelijke virus. Zo’n dag dat 

je alleen maar wilt huilen omdat je ge-

liefden zo ver weg zijn en je ze al zo lang 

niet meer hebt kunnen omhelzen.

Ik bid dat God ons de moed mag schen-

ken om te veranderen wat er veran-

derd moet en kan worden. Maar ook - 

juist in het leven in Corona-tijden - dat 

Hij ons de innerlijke rust mag leren om 

onze levens te leven onder de schaduw 

van dat virus, met moed en vooral ook 

met liefde. En laten we vooral ook dage-

lijks bidden om het inzicht om het ene 

van het ander te onderscheiden…..

Heleen Ransijn

De kerkenraad vergaderde op 5 Novem-

ber. Tijdens de kerkenraad maakten 

wij, behalve voor de vaste agendapun-

ten, ook afspraken rond de schriftelijke 

stemming voor onze nieuwe predikante 

per post. De diensten van de afgelo-

pen maanden werden overlopen en de 

kerkenraad is actief op zoek naar een 

website beheerder om Luk Daineffe te 

vervangen. Wij hadden ook een kort ge-

sprek met Karin Versele over de komen-

de kerstviering. De kerkenraad nam ook 

afscheid van Stefan Gradl, hij heeft ons 

de afgelopen 2 jaar met raad en daad 

bijgestaan en daar zijn wij hem heel 

dankbaar voor. Volgende kerkenraad is 

op 3 december.

Kijk ook steeds voor info en agenda  
op onze site  

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

in Vilvoorde William Tyndale-Silo. 

Pastoraat
Johan Vercauteren is getroffen door het 
Corona-virus. Het gaat nog steeds naar 
omstandigheden redelijk met hem, 
maar zoals bij veel Corona-patiënten 
wordt het mogelijk een lange weg.

Sereniteit in Corona-tijden
Er zijn gebeden die al een tijd lang met me meereizen door het leven. Eén 
daarvan is een heel bekend gebed, geschreven door de Amerikaanse predi-
kant, theoloog, pacifist en activist Reinhold Niebuhr. Het lijkt wel geschre-
ven voor de tijd waarin wij nu leven. Wereldwijd is het bekend geworden 
als ‘Serenity prayer’, en in de meest bekende versie luidt het zó (uit het 
Engels vertaald): “Schenk mij de sereniteit om die dingen te aanvaarden 
die ik niet kan veranderen, de moed om die dingen te veranderen die ik 
kan veranderen, en de wijsheid om het verschil te zien.”

Het Corona-virus beheerst nog 

steeds onze levens, of het nu gaat 

om reizen, werken, school of andere de-

len uit ons dagelijks bestaan. Het is op 

dit moment één van die dingen – mis-

schien wel het belangrijkste – die we 

niet kunnen veranderen. Om dat te aan-

vaarden, om daar op een goede manier 

mee te leven, dat vraagt de nodige se-

reniteit, of innerlijke rust. Dat kan heel 

moeilijk zijn, want veel van ons hebben 

bijvoorbeeld familie in het buitenland, 

in Europa, in Afrika, in Noord- of Zuid-

Amerika of nog verder weg. Als reizen 

moeilijk wordt door quarantaine-maat-

regelen en dergelijke, is de afstand tus-

sen jou en je geliefden opeens erg groot. 

Probeer dan maar eens je sereniteit te 

bewaren. Aan de andere kant: als je het 

niet kunt veranderen en je maakt je er 

wel druk over, dan maak je het jezelf erg 

moeilijk…..

En wat zijn dan, in onze situatie van 

vandaag, die dingen die we wel kun-

nen veranderen? Dat zijn voor een deel 

dingen die ons als samenleving betref-

fen, denk ik. Is het rechtvaardig dat 

mensen die in de zorg werken en die 

al bijna negen maanden lang de klap-

pen opvangen van de Corona-crisis, nog 

steeds te maken hebben met onderbe-

taling en te weinig mensen om al het 

werk te doen? Is het acceptabel dat dak-

lozen in onze grote steden zich nu, met 

de winter op komst, alweer moeten af-

vragen of ze wel een plaats zullen heb-

ben om te slapen? Dat zijn dingen die 

te veranderen zijn, maar dat vraagt een 

lange adem en dat kun je zeker niet in 

je eentje. Voor een deel zijn die dingen 

die we kunnen veranderen ook ‘kleine’ 

dingen, die ons eigen leven heel direct 

raken. Al is er niets te veranderen aan 

het feit dat het Corona-virus nog steeds 
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Verkiezingen 
 predikant
Op 21 november kwamen in onze kerk 

onze consulent Stefan Gradl, de scriba 

Mariette Du Plessis, Michel De Jonge en 

Ingrid Versele bij elkaar om de stemmen 

van de predikantsverkiezing te tellen. 

Van de 39 stemgerechtigden hadden 36 

hun stem uitgebracht. Er waren 5 blanco 

stembiljetten, de resterende 31 stemmen 

waren allemaal voor de voorgedragen 

kandidate Heleen Ransijn.

De kerkenraad heeft vervolgens een beroep 

uitgebracht op Heleen dat zij onmiddellijk 

heeft aanvaard. De verdere gang van zaken 

(vooral de bevestigingsdienst) zal ook van 

corona afhangen en met het districtsbestuur 

en de Synodale Raad worden besproken.

Verkiezingen  
Raad van Bestuur
Eveneens op 21 november werden de 

stemmen geteld voor de verkiezing van 

de nieuwe leden van de raad van bestuur. 

Er werden 48 brieven verstuurd waarvan 

er 28 op tijd ingestuurd werden.

Alle kandidaten werden met een meerder-

heid van stemmen verkozen: Paul Hulpiau 

met 23 stemmen, Rudy Laroche met 20 

stemmen en Jean-Pierre Semengue met 

17 stemmen. Er waren ook 2 ongeldige 

stemmen en op 23 november, 3 dagen 

na sluitingsdatum, werden nog 2 brieven 

ontvangen die niet meegeteld konden 

worden

Op de eerste vergadering van de raad van 

bestuur, die op 24 november gehouden 

werd, hebben de kandidaten het mandaat 

aanvaard. Na stemming werden de functies 

als volgt verdeeld: 

 - Michel de Jonge: voorzitter; 

- Rudy Laroche: secretaris; 

- Paul Hulpiau: penningmeester

Kerstfeest
Ons traditionele familie-

kerstfeest wordt dit jaar 

noodgedwongen vervangen 

door een online kerstviering.

Dat stemt ons triest maar tegelijk ook 

vastberaden om toch te proberen er iets 

bijzonders, iets hartverwarmends, iets 

hoopgevends van te maken.

Maanden geleden al is onze zoektocht 

begonnen. Allerlei verhalen en scena-

rio’s zijn de revue gepasseerd…

Maar soms is het goed om het niet te ver 

te zoeken, om de Bijbel te laten spreken.

Meer willen we niet verklappen.

Kijk en luister met ons mee op 
 vrijdag 25 december om 10 u.

Proficiat aan de jarigen de 
komende maand
DECEMBER
03 Serina ANNAN
04 Lea DEPOORTER
04 Karin VERSELE-DE JONGE
13 Margreet MOGONTA
14 Life FUMEY
19 Hilde VANDERHAEGEN
20 Sarah UMUTOMI
22 Mathilde FUMEY
22 Alexander EGTER-VAN WISSEKERKE
24 Joël BERARDIS
29 Katalin BUDAY

VECTORBUTTONS.COM

Even alles anders...

Even geen handdruk, 

maar een voetdruk,

even geen knuffel, 

even geen zoen, 

maar 'werken met de ellebogen'.

Even allemaal experts in 
handhygiëne,

even op afstand,

liefst zelfs één meter

of verder, zo nodig...

De wereld draait door, 

maar toch lijkt alles even anders. 

Gevoelens van eenzaamheid en 
angst, 

ze overspoelen velen... 

En toch... laten we er samen in 
 geloven,

dat het uiteindelijk...

de liefdevolle afstand zal zijn,

maar ook de blijvende 
verbondenheid, 

die nu even 'anders' (en op afstand) 
is,

die ons de hoop zullen geven, 

om erin in te geloven, 

dat we binnenkort,

weer hand in hand,

het leven zullen vieren...

Elien Rogiers

Ds. Stefan Gradl 
naar Hongkong
Het bericht kwam deze zomer, en het 
kwam heel onverwacht. Ds. Stefan 
Gradl, sinds het afscheid van ds. Edwin 
Delen als consulent aangesteld voor 
onze gemeente, liet in juli aan de Ker-
kenraad weten dat hij begin december 
ging vertrekken uit Mechelen-Zuid. En 
zijn nieuwe plek is nu niet naast de 
deur: Stefan is met ingang van januari 
aangesteld als docent systematische 
theologie aan het Lutheran Theological 
Seminary in Hongkong. 
In onze gemeente is Stefan natuurlijk 
vooral bekend als consulent. Maar ja-
ren geleden – zo tussen 2001 en 2004 – 
kwamen hij en ik elkaar al wel eens in 
Nederland tegen op de Theologische 
Universiteit in Utrecht. We waren bei-
den bezig met een academische promo-
tie, zij het bij verschillende hoogleraren. 
Niet dat we toen zoveel met elkaar te 
maken hadden; toen we elkaar vijftien 
jaar later weer tegenkwamen duurde 
het  echt wel even voordat we boven 
tafel konden halen waar we elkaar ook 
alweer van kenden. Die vijftien jaar la-
ter was tijdens een ‘dominees-speedda-
te’ in april vorig jaar, ook al in Utrecht, 
maar dan op het landelijke bureau van 
de Protestantse Kerk in Nederland. De 
bijeenkomst was bedoeld om Neder-
landse kandidaat-predikanten in con-
tact te brengen met gemeentes in Ne-
derland en daarbuiten die een predikant 
zochten. Stefan was toen al een tijdje 
consulent van de WTS-gemeente en zat 
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daar dan ook om de gemeente te verte-
genwoordigen. Kennelijk heeft hij dat 
goed gedaan, want die ontmoeting was 
het begin van de reis die mij uiteindelijk 
naar Vilvoorde bracht. 
Ik heb in het afgelopen jaar Stefan leren 
kennen als een warme, hartelijke en ook 
zeer ter zake kundige collega, begelei-
der en consulent. Als we als Kerkenraad 
met een lastig probleem zaten dat met 
de Kerkorde te maken had - en dat had-
den we wel een paar keer vanwege mijn 
proponentschap - was Stefan altijd de-
gene die de juiste vragen stelde en vaak 
ook de antwoorden al wist. Ook in die 
situaties waarin enige diplomatie ver-
eist was, konden we op hem rekenen. 
Misschien dat hij in de gemeente zelf 
niet zo vaak in de openbaarheid is ge-
treden, maar zeker ‘achter de schermen’ 
is Stefans inzet van onschatbare waarde 
geweest. 
Daarom hierbij, en namens de hele 
Kerkenraad: Stefan, bedankt! Het is 
ontzettend jammer dat we vanwege de 
alomtegenwoordige Corona-crisis geen 
passend afscheid van je kunnen nemen. 
In ieder geval wensen wij je van harte: 
Vrede en alle Goeds, en veel zegen voor 

je werk in Hongkong. Ga met God!

Heleen Ransijn, proponent

Collectes
De tweede lock-down weegt zwaar op 

iedereen en maakt dat we zelfs op een 

veilige manier elkaar in de kerk niet 

meer mogen ontmoeten. 

Het verhindert ook dat julie persoon-

lijk een duit in het zakje kunnen doen. 

We moeten julie dus opnieuw vragen 

de kerk te steunen door julie bijdra-

gen te storten op rekeningnummer 

BE53 0010 365 7353 met vermelding 

van "collecte" of indien voor de tweede 

collecte met vermelding van het doel 

van de collecte (deze maand bijvoor-

beeld "zending" en "appeltuin").

op 6 december  
voor de zending
Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN 

WERELD. Deze coördineert het beleid 

m.b.t. Zending, Werelddiaconaat, Ont-

wikkelingssamenwerking, begroting 

en werkplannen. 

Zij onderhoudt de contacten met de 

partners uit het Zuiden o.a Zuid-Afri-

ka en Rwanda en neemt deel aan het 

multilateraal overleg."

Dit Het is traditie dat we tijdens het 
familiekerstfeest een collecte houden 
voor een bijzonder doel.
Dit jaar kozen we voor De Appeltuin.
Dit paradijsje binnen de muren van 
het Universitair Kinderziekenhuis Jet-
te werd gebouwd enkel en alleen met 
privégiften.
De Appeltuin is een plek ‘buiten het 
ziekenhuis in het ziekenhuis’.
Het linkerdeel van De Appeltuin is be-
stemd voor kankerpatiëntjes, het rech-
terdeel voor andere zieke kinderen. Er 
is ook een buitenspeeltuin.
De grootste ruimte is – hoe kan het ook 
anders- de speelruimte. Eén deel om 
actief te spelen met fietsjes en ballen 
en een ander deel om rustiger bezig 
te zijn met blokken, poppen, gezel-
schapsspelletjes… Daarnaast is er ook 
een ontspanningsruimte voor tieners 
en een speciale ruimte voor de aller-
kleinsten.
In de gesprekskamer kunnen de ou-
ders in alle rust een babbel hebben 
met de psycholoog of de artsen.
In het klaslokaal krijgen zieke kinde-
ren les.

In de keuken en de 
eetkamer kunnen 
vrienden of fami-
lie het lievelingseten van de kinderen 
bereiden en samen van een maaltijd 
genieten. 
In De Appeltuin wordt ziek zijn min-
der moeilijk. Het sociaal contact met 
andere kinderen helpt het medische 
leed te verzachten. 
Speelgoed is zeer belangrijk in De 
Appeltuin. Uiteraard worden er hoge 

eisen aan gesteld want het komt im-

mers in handen van kwetsbare kinde-

ren. Daarom moet het speelgoed zeer 

regelmatig gereinigd worden en ge-

controleerd. Beschadigde of versleten 

stukken moeten vervangen worden.

En daarvoor doen we een beroep op 

u! Wees zo gul mogelijk en help ons 

nieuw speelgoed aan te kopen voor 

De Appeltuin. 

Stort uw bijdrage op 
BE53 0010 3654 7353  
met vermelding kerstcollecte  
‘De Appeltuin’.

P.S. Het gebeurt niet vaak dat wij een per-

soonlijke ervaring hebben met een col-

lectedoel. Vorig jaar verbleef onze klein-

dochter Liesbeth bijna 5 weken in het UZ. 

Het waren lange, moeilijke dagen maar 

we hebben daar gezien en meebeleefd hoe 

belangrijk De Appeltuin voor de kinderen 

en hun familie is.

Oproep vrijwilliger website beheerder
Lieve gemeenteleden, Luk Daineffe heeft ons laten weten dat hij na vele jaren als 
website administrator deze taak niet meer kan uitvoeren omdat zijn gezondheids-
toestand dit niet meer toelaat. Wij danken Luk dan ook voor de afgelopen jaren voor 
zijn goede zorgen aan onze website. De zoektocht begint nu dus naar een bereidwillig 
gemeentelid om deze  taak op zich te nemen. Je mag altijd een e-mail sturen naar 
secretariaat.wtskerk@gmail.com.

op 25 december Kerstcollecte voor  
De Appeltuin
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Wij hebben natuurlijk het herdenkings-

boek “Een eeuw Silo 1883-1983” over de 

Silogemeente van dhr. A. de Raaf. Met 

ook twee bijlagen van de hand van S. 

Vercruysse-de Raaf. (over de jaren 1983-

1993 en 1994-1999).

Het bijzondere verhaal van SILO, de 

eerste gemeente binnen de “Stads- 

en Lands- evangelisatie in Brussel en 

Vlaamsch België”, zoals dat toen heette. 

Merkwaardig toch dat als ik dan een an-

dere bron dan het Siloboek opsla, ik geen 

oud-Vlaams tegenkom maar een verslag 

in het Frans. In de “Histoire du Synode 

présentée au jubilé cinquantenaire 1889”, 

dus bij de vijftigste verjaardag van de Sy-

node waartoe onze kerk behoort, mis ik 

deze gemeente die in 1883 het daglicht 

zag. Daar lezen wij het ontstaan van “une 

église flamande”; het is de geschiedenis 

van de Nederlandse gemeente te Brus-

sel. Het hele Silowerk wordt er niet eens 

vermeld, hoewel dat reeds in 1880 begon. 

Silo werd gezien als het werk van deze 

Brusselse gemeente spijts haar bestaan 

sinds 1883 als gemeente.

Even een rekensommetje. De Synode 

ontstaat bij Koninklijk besluit in 1839. 

Het jaar dat de grondwet haar definitie-

ve vorm krijgt en België haar definitieve 

grenzen. 

Het Koninklijk besluit van deze erken-

ning heeft Leopold I, onze enige protes-

tantse vorst, toen met potlood getekend, 

hij had zijn arm gebroken. België vierde 

in 1880 alvast haar vijftigste verjaardag 

van die onafhankelijkheid met een na-

tionale tentoonstelling te Brussel. (wordt 

niet opgenomen in de officiële lijst van de we-

reldtentoonstellingen, wel vaak als zodanig 

vermeld).

Leuk weetje, op die tentoonstelling werd 

een houten triomfboog gebouwd, die in 

1905 werd vereeuwigd in de “Halfeeuw-

feest-bogen” (tot op vandaag het  “Cin-

quantenaire” museum-complex). Daar 

stond in 1880 een evangelisatie-tent bij 

de ingang, van de “London city mission”. 

Die tent zou van pas komen voor het Si-

lowerk in Laken. Het evangelisatiewerk 

dat toen vanuit Brussel werd opgezet 

was eigenlijk een voortzetting van dat 

initiatief en die tent werd de eerste ge-

bedsruimte in Laken.

Als ik het verhaal van deze “Bond van 

Protestants-Evangelische Kerken van het 

Koninkrijk België” lees, verbaas ik mij 

hoe dat kleine erkende protestantisme 

eigenlijk uit buitenlandse kerkgemeen-

schappen bestond. Zeker na de afschei-

ding van Nederland, kunnen wij eigen-

lijk nog van geen Vlaams protestantisme 

spreken. Afgezien van de Orangisten was 

alles wat toen Nederlands was vijandig. 

Wij moeten dus nog uit de Duitstalige en 

Franstalige kerken groeien. Zo gebeurt 

het eerst in Brussel zelf. Met haar evan-

gelisatiewerk ontstaat onder de lokale 

arbeiders- bevolking een gemeente in 

Laken. Dat initiatief is vooral het werk 

van ds. Nicolaas de Jonge geweest. De 

Er was eens … Vijftig jaar België. stichting van het Silowerk mag uniek ge-

noemd worden.

Hij werd beroepen als predikant naar die 

“Vlaams-Hollandse-Evangelische Kerk”, 

in de hoofdstad, maar zette zich allengs 

in voor het Evangelisatiewerk onder de 

Vlaamse bevolking. Zo begon hij eerst 

in Laken en breidde zijn werk later ook 

verder uit door Vlaanderen. Eigenlijk weg 

van de grote steden, waar het vaak om 

buitenlandse protestantse gemeenten 

ging, naar een Vlaams protestantisme 

verspreid door heel Vlaanderen en het 

Brusselse. Er kwam Silo-Laken, van daar-

uit ook Bethel-Schaarbeek, Bethlehem-

Anderlecht, en Vilvoorde. Hoewel de ge-

schiedenis van Vilvoorde reeds eerder in 

het Synodaal verhaal voorkomt.

In Brussel zou de naam Vlaams-Hol-

landse kerk al ras plaats maken voor de 

Nederlandse kerk. (lang de zgn. Neder-

landse Evangelische Hervormde Kerk 

te Brussel). Silo-Laken werd de Vlaamse 

kerk.

Ds. Nicolaas de Jonge stond aan de wieg 

van het Silowerk, maar ook van de Silo-

gemeente, haar drukkerij, haar school, 

om maar enkele van de vele initiatieven 

te noemen, die zich rond die gemeente 

ontwikkelden. Wij denken daarbij aan de 

kruidenierszaak, de bakkerij, een auto-

carrosserie bedrijf, e.a. waar in het begin 

van de twintigste eeuw de gemeentele-

den hun toekomst vonden, ook wanneer 

ze om het geloof hun werk verloren.

De groei van deze nieuwe gemeente mag 

ons verbazen.

De studenten van de eerste Evangelisten-

school zouden de reeds eerder genoem-

de tent opzetten en vanaf Hemelvaart 

(5 mei) 1883 was de tent steeds weer vol 

belangstellenden, niet altijd zonder de 

nodige tegenkanting van buiten uit.

In de herfst (19 oktober) volgde een hou-

ten kapel die verwarmd kon worden. 

Ook deze werd al snel te klein en werd 

verdubbeld. Maar de groei bleef. Zelfs in 

onze WTS-gemeente blijven familiespo-

ren van uit die eerste jaren aanwezig.

Groot was de vreugde toen de ‘stenen 

kapel’ op zondag, 30 oktober 1893 kon 

worden ingehuldigd. Ook dat vertelt zich 

makkelijk, maar toen ging niets zonder 

de nodige strijd. 

De Silo-school is in dat geheel niet onbe-

langrijk, zij opende in 1901 met één klas 

en sloot in 1961 haar deuren bij gebrek 

aan leerlingen. Mogelijk ook door de toch 

sterk veranderde situatie, van sterk anti 

tot een te grote spreiding van de families.

De gemeente werd erkend door de Belgi-

sche staat in 1914, in 1951 kwamen de ge-

bouwen van de Silovereniging in handen 

van de plaatselijke gemeente, evenals 

de lokalen van de school en het conci-

erge deel. Maar de geschiedenis zet zich 

voort en de inplanting kent hoe langer 

hoe meer problemen. De demografische 

verschuivingen maken het opnieuw de 

protestanten moeilijk om er in alle rust 

en vrijheid te kunnen samen komen. Ter-

wijl zich andere perspectieven gaat voor-

doen, tegen het einde van onze XXste 

eeuw. (wordt vervolgd)

Willy Willems
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KERKDIENSTEN 
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E-mail: stefangradl67@gmail.com
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Heleen Ransijn 
Tel.: 0471 423 983 
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