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wederzijdse respect maakt 
het leven mooier

 

Juist omdat we  
zo verschillend zijn
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zijn dingen die - als het goed is - in een 

gemeenschap gebeuren. 

En ik weet niet of er verband tussen 

is, maar het lijkt ook wel of we in onze 

samenleving steeds meer moeite heb-

ben met verschillen - terwijl ons mens-

zijn nu juist van verschillen aan elkaar 

hangt. We leven in een land en een we-

reld waarin nog zoveel andere mensen 

leven. Mensen die vaak heel verschil-

lend zijn van onszelf. Die verschillen 

kunnen zorgen voor spanning, voor 

angst, zelfs voor haat. Maar voor wie er 

open voor staat, zijn verschillen juist 

verrijkend, uitdagend, geven ze kleur 

aan het leven van jou en van mij. Net 

tussen Pasen en Pinksteren in, bijvoor-

beeld, is voor moslims de vastenmaand 

Ramadan begonnen. Nu weet ik wel - 

zelfs wel uit eigen ervaring - wat vas-

ten is, maar met de specifieke manier 

van vasten tijdens de Ramadan heb ik 

geen eigen ervaring. Wat ik echter wél 

weet, is dat deze maand kostbaar is voor 

mijn vrienden en vriendinnen die mos-

lim zijn. Daarom heb ik hen ook bij het 

begin van de Ramadan een gezegend 

vasten gewenst - net zoals zij mij een 

maand geleden een gezegend Pasen 

hebben gewenst. Ik zal nooit helemaal 

begrijpen wat de Ramadan voor hen 

betekent, en zij zullen nooit helemaal 

begrijpen wat Pasen voor mij betekent. 

Maar ons wederzijdse respect maakt 

hun leven én mijn leven mooier. Juist 

omdat we zo verschillend zijn…

 Heleen Ransijn

De kerkenraad vergaderde op 8 april 

via zoom. De digitale activiteiten 

van de afgelopen maand werden 

overlopen en de kerkenraad wacht 

in spanning af om terug ter plaatse 

in Vilvoorde met kerkdiensten te 

starten. De volgende kerkenraads-

vergadering vindt plaats op 6 mei.

De kerkenraad heeft de afgelopen 

maanden bij haar administratieve 

taken gemerkt dat meerdere ge-

meenteleden, die al verschillende 

jaren actief zijn in onze kerkge-

meenschap, niet officieel ingeschre-

ven staan in ons gemeenteregister. 

De komende maanden zal de ker-

kenraad proberen contact te hebben 

met deze gemeenteleden met de 

vraag of ze officieel lid willen wor-

den van onze kerkgemeenschap.

Mensen hebben elkaar nodig

Dit is de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Je zou het een tijd van blijde 
verwachting kunnen noemen - zij het een onzekere, zoals dat vaak 

gaat bij verwachting. Met Pasen hebben we het mysterie gevierd van de 
Opstanding van Jezus Christus, onze Heer en Broeder, God zelf die als mens 
naar ons toe kwam. Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige 
Geest, die de leerlingen van Jezus inspireerde om naar buiten te komen 
met hun geloof en zo de eerste stappen te zetten van de gemeenschap van 
leerlingen van Jezus. Oftewel: het begin van de kerk. 

Ik noem het met opzet “de gemeen-

schap van de leerlingen van Jezus”, 

omdat kerk voor mij in de eerste plaats 

precies dat is. Gemeenschap: dat duidt 

op iets wat je met elkaar bent. Het duidt 

ook op ergens bij horen, ergens je thuis 

hebben, samen met anderen. Dat is in 

deze tijd niet evident. In de eerste plaats 

vanwege de nog steeds voortdurende 

pandemie, die het zo moeilijk maakt om 

concreet bij elkaar te komen. We doen 

ons best om het op te vangen via de 

wonderen van de moderne communi-

catie, dat wel. En ik ben oprecht blij dat 

die er zijn! Maar het blijft behelpen. En 

dat terwijl het juist tijdens zo’n pande-

mie nóg belangrijker is om te weten dat 

je ergens bij hoort. Want door de lock-

down en andere Corona-maatregelen 

dreigt de wereld wel erg klein te wor-

den. Maar afgezien van de pandemie 

leven we ook in een tijd en cultuur die 

vooral gericht is op mensen als individu. 

Het ideaal van onze tijd is jezelf kunnen 

ontplooien, het uiterste uit jezelf halen, 

je eigen geluk veroveren. En begrijp me 

niet verkeerd: dat is ook heel waardevol! 

Alleen: het kan ook zomaar heel beperkt 

worden. Als mensen hebben we elkaar 

nodig, om aan elkaar te ‘schuren’, om 

elkaar op ideeën te brengen, om elkaar 

te bemoedigen en uit te dagen. Juist dat 
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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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Extra collectes
Indien u stort voor de extra collectes 
van deze maand vergeet dan niet het 
doel van de collecte (deze maand bij-
voorbeeld "Faculteit" en "Zending") te 

veremlden.

23 mei voor de Protestantse 
Faculteit voor Theologie en 
Religie
Meer info vindt u op https://www.fptr.
be/index-nl.aspx.

6 juni 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 con-
tacten met de partners uit het Zuiden, 
o.a. Zuid-Afrika en Rwanda en neemt 
deel aan het multilateraal overleg.

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 zor-
gen dat De Ring bij uw nieuw adres 
geleverd wordt. 

2 mei 2021 - 5e zondag van Pasen:  
Johannes 15,1-8

9 mei 2021 - 6e zondag van Pasen: 
Johannes 15,9-17

16 mei 2021 - 7e zondag van Pasen: 
Johannes 17,14-26

23 mei 2021 - Pinksteren:  
Handelingen 2,1-24  
Johannes 14,8-17

Pinksteren is de afsluiting van de Paas-
tijd, die daarmee zeven weken duurt. Als 
we de dag van Pasen meerekenen, ko-
men we tussen Pasen en Pinksteren uit 
op precies vijftig dagen: Pentecoste, in 
het oude Grieks. Van dit Griekse woord 
is ons woord ‘Pinksteren’ afgeleid. In de 
drie zondagen net vóór Pinksteren en 
ook op Pinksterzondag zelf, lezen we 
delen uit de lange toespraak, die Jezus 
in het Johannes-evangelie houdt bij het 
Laatste Avondmaal. In die toespraak 
benadrukt Jezus, met veel beeldspraak, 
de eenheid die aan de ene kant bestaat 
tussen Hem en God, en aan de andere 
kant tussen Hem en de leerlingen. Uit 
deze eenheid spreekt de liefde van Jezus 
voor zijn leerlingen, een liefde waartoe 
hij ook ons oproept. In deze toespraak 
belooft Jezus aan zijn leerlingen ook dat 
de Heilige Geest over hen zal komen. Op 
Pinksterzondag wordt vanouds deze be-
lofte uit het Johannes-evangelie gelezen 
gelezen, naast het gedeelte uit de Han-
delingen der Apostelen over de uitstor-
ting van de Geest. 

Pastoraat

Juliëtte Stuerbout-Preikschat mag 

weer (zij het heel beperkt) bezoek ont-

vangen. Een kaartje blijft natuurlijk al-

tijd fijn. Haar adres is: Home Romana, 

Romeinse Steenweg 743, 1120 Brussel. 

Juliëtte is ook telefonisch bereikbaar 

voor wie haar nummer heeft. 

René Cautaerts is verhuisd naar een 

serviceflat bij het Woonzorgcentrum 

Parkhof in Machelen. Zijn nieuwe adres 

is: Parkrust, Vredestraat 85 bus 16, 1830 

Machelen. René is nog aan het herstel-

len van een lichte hartaanval, goede 

wensen zijn dus nog steeds welkom. 

Betty Sandron is - nota bene tijdens 

een feestje in WZC Rietdijk, waar zij 

woont - gevallen en heeft haar pols ge-

broken. Wie haar beterschap wilt wen-

sen: haar adres is: WZC Rietdijk, k304, 

Bolwerkstraat 7, 1800 Vilvoorde. 

Ingrid Versele is geopereerd aan haar 

rug en weer thuis om te herstellen. Dit 

kost allemaal tijd, dus ook Ingrid kan 

wel wat bemoediging gebruiken! Haar 

adres: Tivolilaan 78, 2800 Mechelen.

Het is jouw verjaardag
Gefeliciteerd

MEI
02 Yves VERCRUYSSE
03 Heleen RANSIJN
13 Bernadette ANTWI
17 Alain VASTEELS
24 Dora EWUSI-BONDZIE
24 Eddy HOLSTERS
29 Olivier RUGGIERO

Raad van Bestuur
Een digitale collecte helpt: ook voor de 

komende maanden moeten we jullie 

vragen de kerk te steunen door jullie 

bijdragen te storten op het rekening-

nummer op de laatste bladzijde van dit 

kerkblad.

Als je een storting doed in het kader van 

de tweede collecte vergeet dan zeker 

niet het doel te vermelden in de mede-

delingen.

Hieronder al een overzicht van jullie gif-

ten voor de periode van 1 januari tot 22 

maart 2021:

“Corona” collectes

4 febr: 50,00 / 10 feb: 25,00 / 19 feb: 50,00 

/ 15 maart: 50,00

Collectes voor derden:

PSC: 25,00 / Diaconie: 25,00 / Protestant-

se solidariteit: 25,00

Vrijwillige bijdragen:

5 jan: 25,00 + 20,00 / 10 jan: 50,00 / 18 jan: 

10,00 + 15,00 / 1 febr: 20,00 / 2 febr: 20,00 

/ 5 febr: 25,00 / 10 febr: 50,00 / 14 febr: 

100,00 / 16 febr: 10,00 / 18 febr: 15,00 / 1 

maart: 20,00 / 2 maart: 20,00 / 5 maart: 

25,00 / 10 maart: 50,00 / 16 maart: 10,00 / 

18 maart: 15,00 / 21 maart: 10,00 + 10,00

Giften: 

20 jan: 32,10

Giften voor de Ring: 

4 jan: 12,50 / 4 febr: 50,00 / 19 febr: 25,00

Bij de lezingen  
van de zondag
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30 mei 2021 - Drievuldigheidszondag of zondag Trinitatis:  
Johannes 3,1-16

Deze eerste zondag na Pinksteren is vanouds gewijd aan de Drieëenheid: Vader, 
Zoon en Heilige Geest. In de evangelielezing van de zondag horen we hoe Nikode-
mis, een overste van de Judeeërs, in de nacht naar Jezus toe komt. Hierop spreekt 
Jezus - zoals zo vaak in het Johannes-evangelie in poëtische en moeilijk te door-
gronden taal - over de geboorte uit de Geest.

Protestantisme te Vilvoorde  
na de onafhankelijkheid van ons land

schreef over de predikanten Jan F. Tal-

heim (Duitser) in 1848, daarna van 1850-

1852 J.J. Verhoef (Nederlander). 

In 1848 wordt een gebouw betrokken 

maar dat zelfde jaar nog opgegeven. 

Het werk wordt hervat tussen 1857 en 

1869. “Histoire du Synode” vermeldt wel 

dat dhr A. Van Schelven ( catechisatie-

meester) van 1852 tot 1857 en dhr J. Roos 

in 1857 ook actief in Vilvoorde waren. 

Dhr A. Pieterszen probeert het werk te 

Vilvoorde nog wat bij te houden, naast 

de predikant van Mechelen. Zelf krijgt 

hij de predikantstitel (h.c.) in 1876 en 

wordt hij in Maria-Horebeke beroepen. 

(Zie bijdrage juni ’21 over Abraham Van 

der Waeyen Pieterszen 1817 – 1880). 

Zo wordt Vilvoorde ook nog steeds be-

diend vanuit Brussel, maar na 1870 ver-

dwijnt alles weer tot in de twintigste 

eeuw. 

Ds. S. Fuite (onze huidige voorzitter van 

de Synodale Raad) schreef in 1994 uitge-

breid over deze periode van de geschie-

denis; in zijn : “In een straat genaamd 

de rechte, geschiedenis van de protes-

tantse kerkgemeenschap Mechelen – 

Noord 1844 – 1994.” 

Merkwaardig genoeg krijgen wij geen 

echt beeld van een gemeente. 

Vilvoorde werd vanuit Brussel bediend 

zagen wij reeds, maar algauw ook van 

uit Mechelen en eerder al vanuit Leu-

ven. Wie zich vandaag door corona laat 

dicteren ontdekt dat dit ook realiteit in 

de XIXde eeuw was. 

Het grote verschil blijft echter dat de 

drie gemeenten Leuven, Mechelen en 

Vilvoorde toen vaak maar één gezamen-

lijke predikant hadden. En dan nog !

Histoire du Synode 1839 - 1889. (reeds 

bij Silo-Laken vermeld).

Alles nog in het Frans. Ons museum bezit 

een eerste Nederlandstalig Nieuwe Testa-

ment uitgegeven in 1930 bij de honderd-

jarige onafhankelijkheidsviering. (Voor 

mijzelf noem ik dat een vindersgeluk, nog 

geen tweede exemplaar gezien). Zo is er 

bij de oprichting van het William Tyndale 

monument (1913) een gelegenheidsuit-

gave van het Nieuwe Testament alleen in 

Franse vertaling uitgedeeld. In de XIXde 

eeuw gebeurde alles officieel ook in het 

Frans zowel naar de overheden, als in de 

kerk.

Vilvoorde komt in deze historiek ook 

aan bod, mits een ‘maar’ … !

Voor 1830 behoorde Vilvoorde tot het 

militaire garnizoen van Leuven.

We weten dat de zgn. gemeente toen na 

1830 verdween.

We moeten dus herbeginnen met twee 

predikanten van Mechelen. De “Histoire 

du Synode” vermeldt een nieuwe ge-

meente in 1848 waarbij twee Mechelse 

predikanten hun verblijf in Vilvoorde 

hadden. (Minstens één van hen.) Het 

initiatief lijkt weer dood te bloeden. 

Met nog eens een poging tussen 1857 

en 1869, al evenmin een blijvend succes. 

Wij zullen moeten wachten tot de XXste 

eeuw om onze huidige gemeenschap te 

zien tot stand te komen.

Wij weerhouden ook hier weer wat over 

Vilvoorde staat. “Histoire du Synode” 

William Tyndale monument
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Bij zijn onderzoek kunnen wij naar Vil-

voorde toe iets duidelijker zijn. Hij her-

neemt de lijst van de Mechelse voorgan-

gers, zoals enkele latere voorgangers 

deze lijst hebben opgesteld. 

In dat kader past een aanvraag tot 

Staatserkenning vanuit Mechelen. Fuite 

citeert: 

“Officieel is het een verzoek van de 

Vlaamse protestantse gemeenschap 

van Mechelen en (als bijpost) Vilvoorde.

 Mijnheer de Minister,

De ondergetekenden, leden van de pro-

testantse gemeenten te Mechelen en te 

Vilvoorde, nemen de vrijheid om u te vra-

gen een wedde of minstens een jaarlijkse 

subsidie toe te staan aan de bedienaar 

van de protestantse eredienst die in beide 

plaatsen voorgaat.

. . . .

Mechelen en Vilvoorde, Maart 1852 

(pag.76)

De poging van de Vlaams – evangelische 

geloofsgemeenschap blijkt vergeefs. 

(p.77)

Naar de opgenomen lijsten lezen wij, 

ik citeer :

 De ‘lijst’ van Wagener.

Wat we over de Mechelse activiteit van 

Van Schelven zeker weten is dat hij in 

zijn functie als Evangelist te Vilvoorde, 

direct na het vertrek van Talheim ook 

‘van tijd tot tijd’ een eredienst te Meche-

len heeft geleid. Dat schrijft Wagener in 

een brief uit 1869 … (pag.80)

 De ‘lijst’ van Joelants.

Dat ds. Joelants wanneer hij schrijvend 

in 1907 zijn voorgangers opsomt, eerst 

begint in 1860, bevestigt nog eens dat 

het teveel gezegd is om aangaande ‘de 

jaren vijftig’ van vaste voorgangers te 

spreken. (pag.80)

 De ‘lijst’ van Van Kekem. 

In zijn ‘Aantekeningen’ schrijft hij :

In 1850 kwam uit Nederland de predikant 

M.Verhoef. Hij verkoos zijn woonplaats te 

Vilvoorde om mede ook het werk aldaar te 

dienen… (pag. 79)

Wat Mechelen betreft moeten wij in 

1857 de evangelist Johan H.C. Wagener 

vermelden, die pas in 1860 tot predikant 

wordt ingezegend en bevestigd.

Ik lees bij Fuite : “Voor hij later predi-

kant zal worden, ondertekent hij het 

kerkregister als ‘J.H.C. Wagener, Evange-

lieprediker te Mechelen e.o.’, want naast 

zijn opdracht in Mechelen zou Wagener 

ook gaan werken in Lier en Vilvoorde.”

De opvolging van Wagener gebeurt in 

maart 1870, zijn opvolger wordt de evan-

gelist A. Van der Waaijen-Pieterszen .

W.Willems

Wanneer de koorts u brandt

                is Hij de bron die verfrist

Wanneer je bedrukt gaat door je fouten

                is Hij de bevrijding

Wanneer je hulp nodig hebt

                is Hij de kracht

Wanneer je bang bent voor de dood

                is Hij het leven

Wanneer je de hemel verlangt

                is Hij de weg

Wanneer je de duisternis ontvlucht

                is Hij het licht

Wanneer je nood hebt aan voedsel

                is Hij de spijs

 

Ambrosius van Milaan (340-397)
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Kleurplaat
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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 
predikant@protestantsekerkvilvoorde.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


