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En “het beste ervan maken” is dan 

niet: het oude leven zo goed mogelijk 

gaande houden. Het kan ook zijn: deze 

al bijna een jaar lange 40-dagentijd die 

ons is opgedrongen, actief te gebruiken 

om met een frisse blik te kijken naar 

“hoe we het altijd gedaan hebben”. Niet 

alleen als kerk, maar ook als Belgische 

samenleving. En dan zie ik hoopvolle 

dingen gebeuren: initiatieven om ver-

bindingen te leggen, creatieve manieren 

om binnen de Corona-maatregelen toch 

mensen te bereiken die dit het hardste 

nodig hebben. Aan de andere kant zie 

ik echter ook hoe op grote schaal - ook 

of juist op het niveau van politiek en 

economie - Corona vooral wordt gezien 

als iets dat je maar moet uithouden, en 

daarna gaan we zo snel mogelijk terug 

naar de orde van de dag. Ook als die 

“orde van de dag” betekent dat we de 

aarde langzaam aan het vernielen zijn, 

dat de ongelijkheid tussen grootverdie-

ners en kleinverdieners steeds groter 

wordt en de angst voor wie ‘anders’ is 

steeds extremer. 

De verleiding is zo groot om je in 

deze crisis op te sluiten in wat 

vertrouwd is. Want dat geeft houvast. 

Terwijl ik denk dat juist in een crisis de 

nood aan openheid voor nieuwe ideeën 

groter is dan ooit. Opdat er een zinvol 

‘na-Corona-tijdperk’ kan komen. Opdat 

ook na Corona de lofzang gaande mag 

blijven en Gods wil gedaan wordt. 

Heleen Ransijn

De kerkenraad vergaderde op 14 januari. 

De diensten van de afgelopen maanden 

werden overlopen. De kerkenraad heeft 

de lastige beslissing moeten nemen om 

de nieuwjaarsreceptie en de kaas- en 

wijnavond, gepland in het voorjaar, te 

annuleren. Ook het bezoek van onze 

zustergemeente Fontaine l’ Evêque werd 

uitgesteld naar het voorjaar van 2022. 

De geplande jaarvergadering kwam ook 

aan bod tijdens onze maandelijkse ver-

gadering. We hopen om toch nog een 

uitgestelde vergadering te kunnen orga-

niseren. Wij vergeten natuurlijk ook de 

feestelijke inzegening van onze nieuwe 

predikante niet. Spijtig  genoeg moeten 

we hier ook wachten op een versoepe-

ling van de coronamaatregels. Volgende 

kerkenraad is op 11 februari.

Het beste ervan maken…
Halverwege januari had ik een collega aan de telefoon. Hij bekende mij dat 
hij sinds het begin van het jaar behoorlijk ‘Corona-moe’ voelde, waarop 
ik weer aan hem bekende dat het met mij al niet beter gesteld was. In 
december hadden we nog de drukte gehad van de Kerstvoorbereidingen, 
daarna even Kerstvakantie om daarvan bij te komen, en dan kon in januari 
het ‘gewone’ leven weer beginnen. Alleen: in deze tijd is niets ‘gewoon’.  

Beiden liepen we tegen de 

muur aan van wat er alle-

maal niet kan vanwege Corona. Beiden 

wisten we opperbest dat dit soort som-

bere gevoelens niets veranderen aan 

een situatie waar wij niets aan kunnen 

veranderen. Maar intussen hadden we 

die gevoelens wel. Het hielp om er met 

elkaar over te praten, en daarna te be-

sluiten met: we gaan er weer 

het beste van maken!

Als je geplaagd wordt door 

sombere gevoelens, is er 

samen over praten al heel 

belangrijk. Maar het is ook 

fijn als je daadwerkelijk iets 

kunt ondernemen. Als u dit 

leest is er met een beetje ge-

luk al een nieuwe Bijbelkring 

begonnen. Ik heb nog wel 

wat andere plannen die wat 

meer in de toekomst liggen. 

Dat helpt al om de moed erin 

te houden. Maar een andere 

manier – en die twee sluiten 

elkaar bepaald niet uit!  – is 

om de Corona-periode te zien 

als een bezinningsperiode. In 

deze maand, februari, begint de 40-da-

gentijd: de bezinningsperiode op weg 

naar Pasen. Je zou Corona kunnen zien 

als een heel lange 40-dagentijd. Welis-

waar één die ons is opgedrongen; maar 

niets verbiedt ons om dan van de nood 

een deugd te maken. Om het beste er-

van te maken, zoals ik met mijn collega 

afsprak. 
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Uit de 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. 

VECTORBUTTONS.COM
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Bij de lezingen  
van de zondag
31 januari – Vierde zondag na Epifanie: 
Marcus 1,21-28

7 februari – Vijfde zondag na Epifanie: 
Marcus 1,29-39

14 februari – Zesde zondag na Epifanie: 
Marcus 1,40-45

De lezingen van deze drie zondagen 

volgen direct op elkaar en vormen 

als het ware één doorlopend verhaal. Na 

zijn doop door Johannes de Doper, veer-

tig dagen in de woestijn en de roeping 

van zijn leerlingen, begint Jezus halver-

wege het eerste hoofdstuk van het Mar-

cus-evangelie aan zijn publieke optre-

den. Hij maakt al meteen naam met een 

aantal opmerkelijke genezingen, met 

als gevolg dat de mensen toestromen. 

Jezus lijkt deze mensenmassa’s echter 

liever uit de weg te gaan. Het is één van 

de vele paradoxen in het evangelie van 

Marcus: Jezus laat met daden zien dat 

hij de Messias is, maar weigert om zich 

zo te laten noemen. 

21 februari – Eerste zondag in de  
40 dagen: Marcus 1,12-15

De evangelielezing van de eerste zondag 

van de 40-dagentijd grijpt terug op het 

moment net na de doop van Jezus door 

Johannes. Hij is in de woestijn tussen 

de wilde dieren en krijgt te maken met 

de Satan; een naam ontleend aan het 

Oude Testament, die zoveel betekent 

als 'de tegenstander'. Maar, zo staat 

er ook, de engelen zorgden voor hem. 

In de woestijn moet Jezus door hemel 

én hel heen, voor hij aan zijn werk kan 

beginnen. 

28 februari - Tweede zondag in de  
40 dagen: Marcus 9,2-10

De evangelielezing van de tweede zon-

dag brengt ons naar de berg Tabor, 

waar Jezus voor de ogen van drie van 

zijn leerlingen hemelse trekken krijgt 

en zich onderhoudt met Mozes en Elia. 

Petrus zou wel voor altijd in deze zalig-

heid willen blijven, maar Jezus maakt 

hem al gauw duidelijk dat deze gebeur-

tenis juist vooruit wijst naar zijn lijden 

en dood. 

Pastoraat
Juliëtte Stuerbout-Preikschat is weer 
thuis uit het ziekenhuis! Zij mag daar 
vanwege quarantaine-maatregelen op 
dit moment geen bezoek ontvangen, 
maar een kaartje is altijd fijn. Haar adres 
is: Home Romana, Romeinse Steenweg 
743, 1120 Brussel. Juliëtte is ook weer 
telefonisch bereikbaar voor wie haar 
nummer heeft.

Ook Johan Vercauteren is weer terug op 
zijn eigen kamer in het rusthuis, na een 
verblijf van enkele weken op de speciale 
Corona-afdeling van het huis. Wie Johan 
graag een kaartje wil sturen: hij woont 
in Home St Carolus, Meerstraat 1, 1742 
Sint  Katharina Lombeek. Hij is voor be-
kenden ook weer telefonisch bereikbaar.

Le 28 décembre 2020

Cher frère en Christ,

Comment allez-vous, votre famille et les 
membres de Fontaine-l’Evêque en cette 
année très étrange? Nous espérons qu’il 
n’y a pas trop de malades ou de décès 
dans votre congrégation à cause de ce 
terrible virus Covid-19.

À la fin de cette année, nous voulons 
partager les dernières nouvelles de no-
tre paroisse à Vilvorde.

Tout d’abord, nous pouvons annoncer 
la bonne nouvelle que nous avons un 
nouveau pasteur : Heleen Ransijn. 

Après une élection écrite, nous avons pu 
invoquer Rev. Ransijn et elle à accepter 
cet appel. 

Rev. Ransijn a fait la première partie de 
son stage dans l’église VPKB de Louvain. 
À cause du confinement la seconde par-
tie du stage était à Vilvorde.  Nous étions 
très satisfaits de cette décision en ces 
temps difficiles.

Les paroisses de Malines Nord et Sud, 
de Louvain et de Vilvorde travaillent en-
sembles pour distribuer un culte chaque 
semaine via Facebook et Youtube. Pour 
ceux qui n’ont pas Facebook le culte est 
envoyé par mail.

Nous avons pu célébrer à nouveau le 
culte ensemble en septembre et une 
partie d’octobre. Bien sûr, tout cela a 
était fait avec les enregistrements et 
sous les réglementations strictes autour 
de Covid.

Malheureusement, nous n’avons pas 
pu célébrer un culte de Noël en famille 
cette année. L’école du dimanche vou-
lait quand même faire quelque chose 
de spécial. Karin a élaboré une histoire 
avec des dialogues. Les collaborateurs 
de l’école du dimanche ont enregistré 
les dialogues, et ont finalement co-créé 
une vidéo comme service de Noël fami-
lial. C’est devenu un beau service. Vous 
pouvez le voir sur le lien suivant :

https://www.tinyurl.com/wts-kerst-2020

« Au milieu de l’obscurité il y a de la 
lumière ».

Cependant, à la réunion du consistoire 
de septembre 2020, nous avons reçu la 
mauvaise nouvelle que rev. Ransijn a un 
cancer du sein. Dans les jours suivants 
elle a subi une intervention chirurgicale, 
suivie de 15 séances de radiothérapie. Le 
traitement est maintenant terminé et 
Heleen va bien. Heureusement, le can-
cer à été détecté à temps. 

Nous sommes très heureux et très sa-
tisfaits du travail que Rev. Ransijn a 
déjà accompli pour notre communau-
té ecclésiastique. Il reste à voir quand 
l’ordination du Rev. Ransijn pourra avoir 
lieu. Dès que nous avons des nouvelles 
nous vous les communiquerons.

Covid-19 nous empêche de vous inviter 
à nouveau au printemps 2021 à Vilvorde 
pour un service religieux communal et 
une réunion chaleureuse. Ce n’est que 
partie remise.

Nous prions et espérons que cela sera 
à nouveau possible au printemps 2022. 

Eindejaarsbrief naar ons zuster
gemeente Fontaine l’Évêque
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A la fin de cette année exceptionnelle, 
nous vous souhaitons, à vous, à votre 
famille et aux membres de l’église de 
Fontaine l’Evêque, une nouvelle année 
bénie et surtout saine.

Nous vous saluons tous très fraternel-
lement,

Ingrid Versele

L’espoir est une lumière dans votre cœur
qui donne du courage aujourd’hui

et demain la force.

Proficiat aan de jarigen de 
komende maand
FEBRUARI
01 Emmanuella EWUSI
02 Elly VAN DER KRUIJT
11 Matthieu FIECHTER
20 Dennis ANNAN
22 Hanneke EYNS
24 Ernst VERCRUYSSE

Gemeente
vergadering
Dit jaar komen we hopelijk weer sa-
men voor onze jaarlijkse gemeente-
vergadering. Wanneer dat exact gaat 
kunnen plaatsvinden blijft echter 
nog even een vraagteken. Dit jaar 
zijn er naast de verslagen en reke-
ningen (van 2019 en 2020) ook verkie-
zingen voor de Kerkenraad. Wij zijn 
nog steeds op zoek naar personen 
die zich kandidaat willen stellen. De 
kerkenraad hoopt werkelijk op uw 
steun bij het zoeken naar meerdere 
kandidaten.

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 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.

Op 7 maart 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.

Indien u gaat verhuizen of 
verhuisd bent, graag uw 
adresverandering 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. 

Soms verplichten de omstandigheden 

je om terug te gaan naar waar het echt 

om gaat.

Dat gevoel overheerste bij mij toen ik 

begon na te denken over het familie-

kerstfeest.

In deze donkere, eenzame Corona tijd 

heeft ieder van ons behoefte aan licht. 

Het thema voor de kerstdienst was met-

een duidelijk: licht dat hoop geeft.

De invulling van de kerstdienst en met 

name van het kerstspel, kreeg vervol-

gens vorm: een kleine ster op zoek naar 

de goede koning, de messias, het licht 

van de wereld.

Het opnemen van het kerstspel en de 

kerstdienst was een fijne ervaring.

Eindelijk konden we weer eens fysiek 

samenwerken. 

Dank aan alle medewerkers en in het 

bijzonder aan Rudi voor de montage van 

het kerstspel, aan Paul voor de prach-

tige vormgeving en aan Heleen voor het 

monteren van de volledige viering.

Onze dienst werd ondertussen meer 

dan 200 keer bekeken en we kregen 

hartverwarmende reacties.

De collecte voor De Appeltuin bedroeg 

385 Euro.

Ook deze bijdrage is een lichtpuntje 

voor alle kinderen die in De Appeltuin 

tot rust kunnen komen en er kunnen 

spelen. Hartelijk dank daarvoor.

Midden in de duisternis is er licht!

Karin Versele

Kerstfeest 2020
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Anders dan het verhaal van Silo-Laken 
dat uit het Protestantisme te Brussel 
groeit is het verhaal van de Protes-
tantse aanwezigheid in Vilvoorde.

- Brussel had als eerste martelaren 
Hendrik Voes en Jan Van Esschen; 
openbaar verbrand op de Grote 
Markt te Brussel op 1 juli 1523; maar 
… .

- Vilvoorde zou de Engelse Bijbelver-
taler William Tyndale na wurging 
openbaar verbranden op 6 oktober 
1536 (net buiten de stad).

- Zij zijn echter niet de enigen die 
slachtoffer worden om hun nieuwe 
geloof.

-  Het protestantisme is hier in onze 
streken duidelijk aanwezig; ook in 
Mechelen, zeker in Leuven en in 
andere Vlaamse steden, waar ook 
meer dan één hervormingsgezinde 
de marteldood zal ondergaan.

Wat Vilvoorde zo uniek maakt in dit 
verhaal, is dat zij een Hertogelijk Kas-
teel bezit. Daar zullen meerdere van 
deze hervormingsgezinden belanden 
in haar gevangenis. Kasteel dat on-
dertussen verdwenen is, maar waar 
binnen haar muren,

zwaar gefolterd werd en niet iedereen 
het er levend van af bracht. Terwijl 
ook in Vilvoorde openbaar de martel-
dood blijkt toegepast. 

Het is allemaal lang geleden, de tijden 
zijn duidelijk veranderd, ook in de dia-

loog met de andere monotheïstische 
godsdiensten.

Wie het protestantisme in die zes-
tiende eeuw wil leren kennen in Vil-
voorde kan nog altijd terecht bij de 
vele geschreven bijdragen van A.L.E. 
Verheyden. Blikvanger blijft wel zijn : 
“ Vilvoorde: internationaal repressie-
centrum en brandpunt van het zes-
tiende-eeuws Protestantisme “ (1972)

In de begin periode van de reformatie 
noteren wij de eerste contacten tus-
sen hervormingsgezinde inwoners 
van Brussel en Vilvoorde. Zij kwamen 
regelmatig samen, maar dan buiten 
de stadsmuren in de velden tussen 
deze beide steden. 

Ons kasteel speelt dus een grote rol 
in de eerste vervolgingen en veroor-
delingen van kloosterlingen die er 
gevangen werden gezet. We noemden 
al twee van hen uit een groep Augus-
tijner monniken uit Antwerpen. Zij 
werden uiteindelijk overgebracht naar 
Brussel, om na verdere ondervraging 
te worden geëxecuteerd (zie hoger). 
Dit waren Voes en Van Esschen, een 
derde slachtoffer kreeg levenslang, 
namelijk ene Lambert … eveneens 
Augustijner uit het klooster van Ant-
werpen. De andere kloosterbroeders 
kregen gratie na het afzweren van de 
nieuwe leer. De prior, één van hen, zou 
later opnieuw tot de Hervorming be-
horen maar dan in Duitsland.

Feit blijft dat zeker binnen het kasteel 
de Hervorming sterk aanwezig was; 
niet alleen bij de gevangenen zelf, 
maar ook vaak bij hun bezoekers. Ik 
kan mij niet aan de  indruk onttrek-
ken dat de nieuwe leer er ongewild 
leefde. Sterker, Luther was er geen on-
bekende, noch zijn nieuwe invulling 
van het kerkelijke doen en laten.

Verheyden schrijft over een Brussels-
Vilvoordse lijn met Lutherse wortels. 
De voorbeelden die hij geeft zijn daar-
in over duidelijk.

Bij de tweede beweging die op het Lu-
theranisme volgt en zich vanuit Ne-
derland naar onze streken uitbreidt, 
blijkt Vilvoorde niet onaangeroerd te 
blijven. Nu duidelijk ook in de stad 
zelf. Het Anabaptisme of het Doper-
dom is er aanwezig; om na de val van 
Munster (1537) zich verder als Men-
nisme (of mennonitische overtuiging) 
te ontwikkelen. Hier past het aan te 

duiden, dat zij de meeste martelaren 
in de Nederlanden zullen betreuren.

Tenslotte mondt dit alles uit in een 
derde golf: het Calvinisme. Wat in 
onze streken later het meest eigene 
wordt. Dit wordt de periode van de 
hagenpreken langs het kanaal van 
Willebroek. Wij kennen één schilderij 
van zo’n hagenprediking net buiten 
Vilvoorde, zij het dus meer noordelijk! 

Zo zal een hagenpreek in de buurt van 
Zemst een groep Calvinisten voor de 
stadsmuren van Vilvoorde brengen. 
Heel wat geloofsgenoten zitten dan 
nog in het Kasteel gevangen. Zij wil-
len hen bevrijden. Deze uitval vermag 
echter niets !

Met de Beeldenstorm in 1566 gaan wij 
naar een nieuwe situatie, namelijk die 
met de hertog van Alva en zijn nog 
sterkere repressie.

W.Willems

Protestantisme in Vilvoorde.
 (algemeen deel 1)
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Kleurplaat

Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen 
in het kerkgebouw beseffen we hoe 

waardevol het samenkomen is. We mis-
sen het samen zingen, bidden, horen en 
ontmoeten. We worden ons meer en meer 
bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons 
samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk 
geloof. Geloven doe je samen! 

Dat geldt ook voor het samen geven.

Nu er geen fysieke kerkdiensten meer 
zijn, kunnen we ook niet meer met de 
collectezak rond. Maar barmhartigheid 
en solidariteit blijven bijbelse kernbegrip-
pen, ook in coronatijd, en misschien dan 
zelfs nog meer!

Hebben we een collectezak nodig om te 
geven? Of geven we vanuit ons hart en 
vinden we wel de bankrekening van onze 

eigen gemeente? Het is heel eenvoudig om 
digitaal te doneren. We doen dit niet voor 
onszelf, maar voor de voortgang van Gods 
koninkrijk waarbij het gaat om verande-
ring van hart en houding, maar toch ook 
om een gul geven voor Gods zaak! 

Velen onder jullie hebben de kerk ge-
steund door hun bijdragen te storten op 
de rekening van de kerk. 

Daar zijn we als Raad van Bestuur heel 
dankbaar voor.

Helaas zullen we die digitale collectes nog 
even moeten volhouden want als we uit de 
corona tunnel terug in het licht stappen 
wensen we warm ontvangen te worden 
in een kerk die we veel te lang hebben 
moeten missen.

Overzicht financiën van eind juni t/m 31 december 2020
Collectes:
6 sept: 268,00 / 13 sept: 110,20 / 20 sept: 
157,20 / 27 sept: 136,00 / 4 okt: 188,10 /  
11 okt: 146,30 / 18 okt: 206,40 / 25 okt: 
90,00

“Corona” collectes:
25 juni: 370,00 / 29 juni: 25,00 / 6 juli: 
50,00 / 2 aug: 50,00 / 17 aug: 50,00 / 
24 aug: 50,00 / 15 sept: 50,00 / 29 sept: 
480,00 / 12 nov: 50,00 / 30 nov: 20,00 / 5 
dec: 25,00 / 15 dec: 75,00 / 26 dec: 20,00

Collectes voor derden:
4 okt (zending): 93,50 
2 aug: 20,00 (PSC) 
6 sept: 138,30 (PSC)

Vrijwillige bijdragen:
2 juli: 20,00 / 7 juli: 25,00 / 10 juli: 40,00 / 
16 juli: 10,00 / 17 juli: 100,00 / 18 juli: 
15,00 / 31 juli: 200,00 / 4 aug: 20,00 /  
5 aug: 25,00 / 10 aug: 40,00 / 18 aug: 

10,00+15,00+100,00 / 26 aug: 75,00 /  
2 sept: 20,00 / 7 sept: 25,00 / 10 sept: 
40,00 / 16 sept: 10,00+15,00 / 29 sept: 
520,00 / 2 okt: 20,00 / 6 okt: 25,00 /  
10 okt: 40,00 / 16 okt: 10,00 / 18 okt: 15,00 / 
3 nov: 20,00 / 5 nov: 25,00 / 10 nov: 40,00 / 
17 nov: 10,00 / 18 nov: 15,00 / 2 dec: 20,00 / 
7 dec: 25,00 / 10 dec: 40,00+100,00 /  
16 dec: 10,00 / 17 dec: 100,00 / 18 dec:  
15,00 / 29 dec: 250,00

Giften: 
25 juni: 50,00 / 7 juli: 50,00 / 17 juli: 
440,00 / 28 juli: 200,00 / 6 sept: 200,00 / 
11 okt: 50,00 / 29 okt: 40,00 / 19 nov: 
70,00+562,81 / 23 nov: 90,00 / 11 dec : 
350,00

Giften voor de Ring: 
17 aug: 50,00+50,00 / 15 dec: 20,00 /  
19 dec: 20,00 

Zondagsschool: 
Lente 2020: 70,00
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BELGIE(N) - BELGIQUE

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.com

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


