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Er zijn veel mensen die in 2020 een 

geliefde verloren hebben. Aan Coro-

na of op andere manieren. Er zijn veel 

mensen die zo als het ware met nieuwe 

gaten in het weefsel van hun leven het 

nieuwe jaar ingaan. Hun wens ik kracht 

toe en troost. Wetend dat die allesom-

vattende liefde van God ook hen omvat. 

En hopend dat er mensen in hun buurt 

zijn die hun dát kunnen laten voelen. 

Laten we nooit vergeten dat we engelen 

kunnen zijn voor elkaar. 

Laat 2021 een jaar van liefde worden. 

Dat we elkaar daarin mogen dragen. 

Dat we ons ook gedragen mogen weten 

door die oneindig liefdevolle God. Want 

het is die liefde die uiteindelijk onze le-

vens betekenis geeft. Die ons behoedt 

voor de wanhoop dat het allemaal voor 

niks is. Dat onze levens hier op aarde 

inhoudsloos en betekenisloos zouden 

zijn. Wie op de liefde kan vertrouwen, 

wie daaruit hoop kan putten, die zal 

altijd een leven hebben dat betekenis 

heeft. Laten we dus van 2021 een jaar 

maken van liefde, van vertrouwen en 

van hoop.

Heleen Ransijn

De kerkenraad vergaderde op 3 decem-

ber. Tijdens de kerkenraad evalueerden 

we de afgelopen periode. De diensten 

werden overlopen. 

We ontvingen positieve reacties op de 

Voleindingszondag. Dit sterkt ons in het 

gevoel dat ondanks deze moeilijke tijd, 

we onze gemeenteleden nog steeds be-

reiken. 

We keken ook naar de komende peri-

ode: Kerst, Nieuwjaar en ook daarna in 

deze Corona-tijd. 

De kerkenraad is nog steeds actief op 

zoek naar een website beheerder om 

Luk Daineffe te vervangen. De volgende 

vergadering van de kerkenraad is op 14 

januari.

Een jaar van liefde
Dit is de eerste Ring van het nieuwe jaar, een jaar dat - naar heel veel 
mensen hopen - toch beter mag worden dan het vorige jaar, dat zo zwaar 
werd getekend door Corona. Op de eerste zondag van december waagde 
ik het al - zij het met angst en beven - om over ‘licht aan het einde van de 
tunnel’ te preken. Maar intussen zitten we nog steeds met weer oplopende 
besmettingen, met alle dramatische gevolgen voor kinderen die leerach-
terstand oplopen, mensen die hun werk kwijtraken, ouderen die steeds 
eenzamer worden. 

Het vaccin is weliswaar in zicht, 

maar ook daar lopen de meningen 

over uiteen. Een dierbare vriend die ik er 

over sprak, absoluut geen ‘anti-vaxxer’, 

is toch nog wat huiverig. Is het vaccin 

wel voldoende getest? Het is in zo’n kor-

te tijd ontwikkeld. Terwijl een toch echt 

al wat oudere vriendin, met longklach-

ten, er juist heel strijdlustig over zei: ik 

sta vooraan als ze beginnen met vac-

cineren. En als er dan nog bijwerkingen 

zijn, laat mij dan maar proefkonijn zijn. 

Het jaar 2021 wordt al met al een on-

voorspelbaar jaar. Maar is er ooit 

wel één jaar geweest dat wél voorspel-

baar was? Het jaar 2020 was dat in ieder 

geval niet, zo bleek half maart al. En één 

ding is niet veranderd; en dat is - laat 

ik het maar zo noemen - de levensop-

dracht die wij hebben gekregen als vol-

gelingen van Jezus Christus. Uit liefde te 

leven. In vertrouwen op een God die lief-

de is, en die zelf als mens naar de aarde 

gekomen is. In hoop dat er eens - God 

weet wanneer - de wereld beter zal zijn, 

leefbaar voor iedereen. Brood en liefde 

genoeg voor allen. En vooral: in liefde. 

Voor elkaar , voor mensen die je nabij 

zijn en mensen aan de andere kant van 

de wereld die liefde tekort komen. Die 

in situaties leven waarin vertrouwen, 

hoop en liefde soms vér te zoeken is. 

Die liefde, die alles en iedereen omarmt. 

Dát is wat Jezus ons geleerd heeft. En 

dat is ook wat aan de basis ligt van ons 

vertrouwen, en daarmee van onze hoop. 
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Uit de kerkenraad

Wie op de liefde  
vertrouwt en  
daaruit hoop put  
zal altijd  
een leven hebben  
dat betekenis heeft.

Kijk ook steeds voor info en agenda  
op onze site  

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

in Vilvoorde William Tyndale-Silo. 

VECTORBUTTONS.COM
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Pastoraat
Johan Vercauteren stelt het naar om-
standigheden goed, maar zal nog de rest 
van de maand december opgenomen 
blijven op de speciale Corona-afdeling 
van het rusthuis.

Juliette Preikschat is na een val opgeno-
men in het ziekenhuis en zal hier nog 
enige tijd moeten verblijven. De familie 
houdt ons op de hoogte.

Rudi de Jonge is ziek thuis met een in-
fectie aan zijn been. Even moest hij naar 
spoed, waar hij een behandeling kreeg. 
Gelukkig kan hij nu verder thuis her-
stellen.

Wij wensen Johan, Juliette, Rudi en hun 
beide families heel veel sterkte toe.

 Nieuwjaarsreceptie

Helaas zullen wij onze Nieuwjaarsrecep-

tie moeten uitstellen naar een nader te 

bepalen datum. De Raad van Bestuur en 

Kerkenraad kijkt er naar uit het nieuwe 

jaar met jullie feestelijk te mogen vieren.

Proficiat aan de jarigen de 
komende maand
JANUARI
11 Ingrid VERSELE-DE JONGE
11 Andreas HOLSTERS
13 Exocé MAIMONA
16 Nicholas OTOO
23 Rudi DE JONGE
29 Tina FIECHTER

Oproep Vrij
williger Website  
beheerder

Lieve gemeenteleden, Luk Dai
neffe heeft ons laten weten dat 
hij na vele jaren goede dienst als 
website administrator deze taak 
niet meer kan uitvoeren omdat 
zijn gezondheidstoestand dit niet 
meer toelaat. Wij danken Luk dan 
ook voor de afgelopen jaren voor 
zijn goede zorg aan onze website. 
De zoektocht begint nu dus naar 
een bereidwillig gemeentelid om 
deze taak op zich te nemen. Je 
mag altijd een email sturen naar  
secretariaat.wtskerk@gmail.com.

Collectes

Steun jullie kerk door julie bijdra-

gen te storten op rekeningnummer 

BE53 0010 365 7353 met vermelding van 

"collecte" of indien voor de tweede col-
lecte met vermelding van het doel van 

de collecte (deze maand bijvoorbeeld 

"Diaconie" en "Protestantse Solidariteit").

Op 3 januari  
voor Diaconie

Met de plaatselijke diaconie kan onze 

gemeente leden steun verlenen die het 

nodig hebben. Zo staan we elkaar ook 

op een materiële manier ten dienste. 

Uw bijdrage is van harte aanbevolen.

Op 7 februari voor 
Protestantse Solidariteit 
(PS)
Protestantse Solidariteit is een chris-

telijke ontwikkelingsorganisatie, die 

ondersteuning biedt bij rampen en 

verschillende ontwikkelingsprojecten. 

Sinds 1977 engageren ze zichzelf om sa-

men met de meest kwetsbare gemeen-

schappen er naar te streven hen hun 

waardigheid terug te geven zoals God 

het heeft voorzien.

Indien u gaat verhui-
zen of verhuisd bent, 
graag uw adresver-
andering aan het 
secretariaat van de 
kerk  
(secretariaat.wtskerk@
gmail.com) doorgeven dan kunnen 
wij ervoor zorgen dat De Ring bij uw 
nieuw adres geleverd wordt. 

Daniël en Nicole Smets  
zijn verhuisd naar:

Theophiel De Biestraat 16 / 3 
2220 Heist op den Berg

Silo – Laken (vervolg 1)

Na de ongelooflijke groei en bloei van 

de Silogemeente volgt na Wereldoorlog 

II een krimp. De groei gaat er stilaan uit. 

Maar de kracht van de gemeente blijft 

nog bestaan. Alleen, de wereld veran-

derde sindsdien ongelooflijk snel.

Oorlogen brengen technische renova-

ties mee en dat laat zich duidelijk zien 

tot op vandaag. Van geleid oorlogstuig 

tot ruimtevaart en de projectielen gaan 

steeds verder.

Zelf ervoeren wij hoe we tijdens de lock-

down zonder moeite zapten van de ene 

kerk naar de andere in binnen- en bui-

tenland.

De eeuwige vraag blijft: “is iedere veran-

dering, wel een verbetering ?”

(In Vilvoorde zelf werden verkeerslichten 

vervangen door rotondes en met de komst 

van de nieuwe trambus worden die rotondes 

nu vervangen door slimmere verkeerslich-

ten. Om maar één voorbeeld te noemen.)

Als het om de kerk en onze gemeente 

gaat ligt dat wel iets gevoeliger. Soms 

hebben wij wat last van de krimp en 

ontstaan er vragen naar de toekomst.

En toch, de geschiedenis gaat door. Ter-

wijl wij mensen ook doorgaan. Niemand 

gaat terug naar het verleden, zelfs als 

wij het, “den goeden ouden tijd noe-

men!”

Onzin natuurlijk, want onze generatie is 

van voor of tijdens die WO II. Terwijl ik 

verbonden blijft met Silo-Laken waar ik 

gedoopt werd, mijn lagere school deed, 

Er was eens … Vijftig jaar België
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lid was en waar mijn familie er ook 

kerkte.

Dat brengt ons naar dat verleden dat we 

hier toetsen aan drie families die tot op 

vandaag nog sporen – nakomelingen - 

hebben in onze Protestantse Kerk Wil-

liam Tyndale-Silo’s werkelijkheid. Het 

zijn herinneringen van dankbaarheid.

De familie de Jonge:

Nicolaas de Jonge  
(1845 – 1898)

Geboren in Goes (Zeeland – in Neder-

land), deed zijn middelbaar onderwijs 

op een christelijke kostschool en stu-

deerde theologie in Leiden en Utrecht. 

Als predikant begon hij op 25-jarige 

leeftijd in Leksmond (NL). Op 10 mei 

1874 klonk zijn intrede preek en be-

gon zijn werk in de grootstad Brussel. 

A.de Raaf (vader van Anneke V.) schrijft 

in het Siloboek : "Hij ontdekte dat een 

gemeente in België anders werkt en re-

ageert dan een Nederlandse gemeente.” 

Allengs voelt hij het grote belang van 

Evangelisatie.

Vanaf 1880 wist ds. De Jonge zich geroe-

pen om nog alleen in dit werk zijn taak 

te vinden. Zo zal hij na noeste arbeid de 

Engelse tent (1880) opnieuw opzetten in 

1883, nu in Laken om er een vast punt 

te stichten van waaruit hij zijn evangeli-

satiewerk bundelde. Hij beëindigde zijn 

predikantschap in de kerk te Brussel, 

maar bleef nog tot in 1893 de nieuw ge-

stichte gemeente in Laken dienen.

(Jaap en zijn zonen Rudi en Michel zijn na-

komelingen)

De familie Vercruysse:

Arthur Emile Vercruysse  
(1870 – 1916)

werd protestant in 1898 in de Silokerk 

en zette zich helemaal in voor het evan-

gelie.

Hij wilde zijn Heer dienen en begon 

een opleiding in de Tweede Evangelis-

tenschool te Brussel, daar zat hij o.a. 

samen met Michel Willems. In 1906 be-

haalde hij zijn getuigschrift en begon hij 

als Kolporteur-Bijbellezer te Geraards-

bergen. Hij hielp daarnaast August Par-

mentier toen voorganger te Vilvoorde. 

Dat zelfde jaar werd hij geïnstalleerd in 

de proefpost Geraardbergen verbonden 

aan de gemeente van Sint-Maria-Hore-

beke. Een post die in 1912 erkend werd 

binnen de Stads- en Landsevangelisatie.

Zijn ijver was onbegrensd. Als getuigend 

zanger op markten begon hij zelfs op 

40 jarige leeftijd nog harmoniumlessen 

te volgen.

Jammer genoeg werd hij vanaf 1915 ern-

stig ziek, om in 1916 in het Protestantse 

ziekenhuis te Brussel te overlijden. Zijn 

weduwe zou later Geraardsbergen ver-

laten om in Vilvoorde te komen wonen 

met haar beide kinderen. (Ernst is zijn 

kleinzoon)

Hij kreeg in 1932 een gedenksteen in de 

kapel van Geraardsbergen. 

De familie Willems:

Michel Gerard Willems  
(1878 – 1918)

Zijn ouders kwamen uit de kring van 

Anderlecht-Bethlehem-Veeweijde waar 

zij tot het geloof kwamen. Michel was 

handarbeider, maar moest door loting 

de militaire dienst van vier jaar vervul-

len. Hij was nog onder de wapens toen 

hij de opleiding aan de tweede Evange-

listenopleidingsschool hervatte. Onder-

tussen bereidde hij ook het staatsexa-

men van onderwijzer voor. 

Zijn roeping lag in een opdracht in de 

Silo-school waar hij van 1903 tot 1918 

werkzaam was en schoolhoofd werd. 

Doch ook in de gemeente was hij actief.

Verder gaf hij ook les aan de avond-

school voor volksontwikkeling en ijver-

de hij voor de Vlaamse taal en cultuur. 

(hij is mijn grootvader).

Willy Willems

De kwekelingen van de tweede school (eerste groep 1900-1904), van links naar rechts:
Ds Laan, Parmentier, Vercruysse, Krahé, Leterme, Willems,
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PROTESTANTSE KERK 
IN VILVOORDE

WILLIAM TYNDALE - SILO 
Parking, Rondeweg, 3 (b. 01) 

1800 Vilvoorde 
www.protestantsekerkvilvoorde.be

KERKDIENSTEN 
‘s Zondags om 10 uur, 

gelijktijdig zondagsschool

 Richtbijdrage voor 1 jaar De Ring: 
€ 12,50

PREDIKANT 
Heleen Ransijn 
Tel.: 0471 423 983 
E-mail: predikant.wts@edpnet.be

SECRETARIAAT 
secretariaat.wtskerk@gmail.co

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


