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komt van het Latijns ‘vacare’, dat bete-
kent: leeg maken. De vakantieperiode 
als lege periode, vrij van de verplich-
tingen van werk en school. Maar ook: 
om onze geest leeg te maken, zodat er 
plaats komt voor wat er werkelijk toe 
doet. Stil staan bij je leven en bij de 
vraag, wat voor jou nu écht belangrijk 
is. Misschien kunnen we met dat in het 
achterhoofd, van de nood een deugd 
maken deze zomer. Dicht bij huis blij-
ven, je geest leeg maken, stil staan bij 
je leven en eenvoudige dingen doen 
waar je vreugde aan beleeft. Zoals eens 
langs het kanaal wandelen en de zwa-
luwen gaan zien…..

 Heleen Ransijn

Pastoraat
Op 13 mei heeft Dennis Annan een 
zoontje gekregen, Mario. Hartelijke 
gelukwensen aan de ouders en fami-
lie! Wie hen wil feliciteren: het adres 
is Leuvensesteenweg 275, 2800 Me-
chelen.

Joël Berardis is van een ladder geval-
len en heeft zijn pols gebroken. Ge-
lukkig hoeft hij hier niet aan geope-
reerd te worden. Wie hem beterschap 
wil wensen: zijn adres is S. Morselaan 
21, 1780 Wemmel.

Op 3 juni was Tini Boelpijp niet al-
leen zelf jarig, maar werd ook haar 
kleindochter Liv geboren. Wat een 
prachtig verjaarscadeau! Wie Tini 
wil feliciteren: haar adres is Ritlaan 
3, 1140 Brussel.

Tijdens ons maandelijkse kerken-
raadsvergadering, op 3 juni, die 
voor het eerst in maanden in de 
kerkzaal plaatsvond, had de ker-
kenraad het vooral over de moge-
lijke opstart van de erediensten. 
We wachten nog op de richtlijnen 
vanuit de VPKB. Verder kwam 
de feestelijke inzegeningsdienst 
van ds. Ransijn aan bod, alsook 
de geplande extra gemeentever-
gadering en de jaarvergadering, 
die nog moeten ingepland worden 
dit najaar. De kerkenraad zal op 4 
augustus samen komen in de tuin 
van mevr. Mariëtte du Plessis om 
de activiteiten van het najaar te 
bespreken.

Lege zomer
Als je gaat wandelen, heb je soms onverwachte ontmoetingen. Zo kwam 
ik er een jaar geleden bij mijn dagelijkse ochtendwandeling achter dat een 
complete kolonie zwaluwen hun kunstige nestjes heeft vastgemetseld aan 
één van de huizen langs het kanaal. Een andere, nog grotere kolonie heeft 
een thuis gevonden aan het Jan Portael-ziekenhuis, net aan de overkant 
van het water. Alles bij elkaar toch ruim honderd broedende zwaluwen 
midden in de stad. 

Het getjilp van zwaluwen 
hoort voor mij bij de zomer. 

Vroeger, in Nederland, keek ik altijd 
uit naar het moment dat ze weer in 
het land waren, meestal zo in de loop 
van april. Meermalen heb ik op zomer-
avonden genoten van hun ballet, hoog 
in de lucht. Als predikant moet ik dan 
ook altijd denken aan de woorden van 
psalm 84: “zelfs de mus vindt een huis 
en de zwaluw een nest waarin ze haar 
jongen neerlegt, bij uw altaren, Heer 
van de hemelse machten….”. Op som-
mige plaatsen hebben de zwaluwen 
de woorden van die psalm wel heel 
letterlijk opgevat. Zoals in de Franse 
stad Clamecy, waar ik een aantal ja-
ren geleden eens overnachtte tijdens 
een meerdaagse wandeltocht door de 
Bourgogne. Daar bood de kerktoren 
plaats aan honderden en honderden 
zwaluwennesten. ’s Avonds boven het 
kerkplein werd het grootste zwaluwen-
ballet vertoond dat ik ooit gezien heb. 
Het was één grote wolk van deze vogel-
tjes, die al kwetterend hun prachtige 
vluchten uitvoerden. En die dat deden 
– dat vind ik nog altijd het knapste van 
alles – zonder ook maar één keer met 

elkaar in botsing te komen. Zwaluwen 
zien, dat is voor mij altijd een moment 
van vreugde. De zwaluwen boven het 
kanaal zijn met veel minder dat die in 
Clamecy, maar ook zij bieden me da-
gelijks zo’n moment. Een moment van 
troost ook in de rare toestand waar we 
nog steeds in zitten door het Corona-
virus. 

De zomer zal door dat virus voor het 
tweede jaar op rij een heel andere wor-
den dan we gewoon zijn. Misschien 
wordt het voor jou een zomer die 
eerder verdriet dan vreugde brengt, 
omdat je normaal gesproken je fa-
milie in Afrika zou gaan opzoeken in 
de zomervakantie. Dat zal er ook dit 
jaar waarschijnlijk niet in zitten. Mis-
schien had je een halfjaar geleden al 
vakantieplannen gemaakt en je daar 
erg op verheugd, dat het dit jaar toch 
wél zou kunnen - en kan dat allemaal 
niet doorgaan. En dan gaat de kerk wel 
weer open op de eerste zondag van juli, 
maar hebben we nog steeds met aller-
lei beperkingen te maken. De zomer 
zal opnieuw leger zijn dan we gewend 
zijn, op allerlei manieren. Misschien 
een kleine troost: ons woord ‘vakantie’ 
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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

Uit de kerkenraad
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Raad van Bestuur

4 juli - 3e zondag van de zomer: 
Marcus 6: 1-6(a)
11 juli - 4e zondag van de zomer: 
Marcus 6: 6b-13
18 juli - 5e zondag van de zomer: 
Marcus 6: 30-44
25 juli - 6e zondag van de zomer: 
Marcus 6: 45-52
We gaan in de maand juli verder de 
zomer in met de evangelist Marcus. De 
evangelielezingen van deze vier zon-
dagen zijn min of meer een doorlopend 
geheel, zij het dat de verzen 14-29 van 
Marcus 6 erbuiten zijn gelaten. Voor 
wie toch wel graag wil weten wat er in 
die verzen staat: dat is het verhaal van 
de dood van Johannes de Doper. Eigen-
lijk jammer dat dit erbuiten wordt gela-
ten, want het is een spannend verhaal. 

De lezingenreeks begint met de terug-
keer van Jezus in zijn vaderstad (zondag 
4 juli). Daar reageren zijn stadgenoten 
nogal dubbel op zijn optreden. Aan de 
ene kant zijn ze onder de indruk van 
zijn wijsheid en zijn wonderen, maar 
aan de andere kant nemen ze het Jezus 
ergens juist kwalijk dat hij zo optreedt. 
Ze kennen hem toch, die timmerman 

van wie ze de moeder, de broers en de 
zussen bij hen in de stad wonen? Wat 
beeldt hij zich nu wel niet in? Dit is 
feitelijk het 

Daarop gaat Jezus rondtrekken in de 
dorpen in de omtrek om onderwijs te 
geven (zondag 11 juli). Hij zendt ook 
zijn leerlingen uit, twee aan twee, om 
mensen op te roepen tot inkeer. Opval-
lend is dat de leerlingen daarbij ook de 
wonderen doen die eerder alleen aan 
Jezus werden toegeschreven. 

Bij hun terugkeer nemen ze de boot 
naar een eenzame plaats (zondag 18 
juli). De roem van Jezus is echter intus-
sen zó groot geworden, dat de mensen-
massa ze zelfs daarheen volgt. Hierop 
krijgt Jezus medelijden met die grote 
menigte mensen, die ‘als schapen zon-
der herder’ zijn. Hij onderwijst ze en 
zorgt vervolgens ook dat iedereen te 
eten krijgt: het bekende verhaal van de 
wonderbare broodvermenigvuldiging.

Dit verhaal wordt op de laatste zondag 
van juni gevolgd door een ander bekend 
verhaal: Jezus die over het water loopt 
(zondag 25 juli). Hierin keert het thema 
terug dat al op de laatste twee zondagen 
van juni een grote rol speelde: vertrou-
wen in Jezus en daarmee vertrouwen in 
God, als de zeeën hoog gaan.

Startzondag
Het kerkelijk werkjaar gaat van start op 5 september. De kerkenraad is 
volop aan het plannen om dit jaar toch een feestelijke start van het ker-
kelijk werkjaar mogelijk te maken. Verdere informatie rond het thema en 
afspraken volgen nog.

Inkomsten
Overzicht bijgewerkt tot en met 31 mei 2021 5
OMSCHRIJVING Budget Budget Totaal

2021 pro-rata mei 2021
Collectes (*) 8.300,00 3.458,33 670,00 -2.788,33 -81%
vrijwillige bijdragen 3.000,00 1.250,00 1.420,00 170,00 14%
Giften 2.000,00 833,33 107,10 -726,23 -87%
Diversen (**) 0,00 0,00 17,90 17,90
Collectes voor Ruanda (VPKB) 400,00 166,67 45,00 -121,67 -73%
Collectes voor derden 700,00 291,67 180,00 -111,67 -38%
Extra activiteiten (Spaghettifestijn) 1.700,00 0,00 0,00 0,00
Bijdragen infoblad "de Ring" 250,00 250,00 87,50 -162,50 -65%
Zondagsschool 200,00 83,33 0,00 -83,33 -100%
Toaal inkomsten 17.300,00 6.333,33 2.527,50 -3.805,83 -60%

Uitgaven
OMSCHRIJVING Budget Budget Totaal

2021 pro-rata mei 2021
Verwarming verlichting 1.100,00 458,33 148,58 -309,75 -68%
Onderhoud kerk 200,00 83,33 0,00 -83,33 -100%
Diverse vergoedingen 550,00 229,17 121,60 -107,57 -47%
Onkosten predikant 3.000,00 1.250,00 1.245,05 -4,95 0%
Telefoon+ meldkamer beveiliging 1.300,00 541,67 647,55 105,88 20%
Administratieve kosten 230,00 95,83 66,70 -29,13 -30%
Belastingen en verzekeringen 970,00 820,00 760,83 -59,17 -7%
Diverse uitgaven 600,00 250,00 0,00 -250,00
VPKB centrale kas & zending 4.100,00 1.708,33 0,00 -1.708,33
Startzondag, incl Kerst en Pasen 200,00 83,33 0,00 -83,33
Koffie 100,00 41,67 0,00 -41,67
Leerhuizen 150,00 62,50 0,00 -62,50
Collectes voor derden 700,00 291,67 0,00 -291,67
Infoblad "de Ring" 600,00 250,00 0,00 -250,00
Onderhoud gemeenschappelijke ruimtes 2.450,00 1.020,83 0,00 -1.020,83
Uitgaven voor Zondagsschool 200,00 83,33 0,00 -83,33
totaal uitgaven 16.450,00 7.270,00 2.990,31 -4.279,69 -59%
(*) incl "corona" collectes | (**) verkoop dagkalenders  / gebruik koffiezaal -462,81

Verschil
t.ov. pro-rata

Verschil
t.ov. pro-rata

In bovenstaande tabel vindt u een over-
zicht van de in- en uitgaven tot 31 mei.
Op het eerste zicht is er slechts een 
klein tekort van 463 euro omdat de de 
minder ontvangsten (-60%) gecom-
penseerd werden door minder uitga-
ven (-59%). We moeten er echter op 
wijzen dat de uitgaven die meestal op 
het einde van het jaar verrekend wor-
den (VPKB Centrale kas, De Ring en 

het onderhoud van de gemeenschap-
pelijke ruimtes) nog niet werden mee-
gerekend. 
Als we dat pro-rata doen dan loopt het 
tekort op tot 3441,97 euro.
Ik wil daarom nogmaals aandringen de 
kerk via giften en digitale collectes te 
steunen want enkel met jullie hulp zul-
len we alle rekeningen kunnen betalen.

Michel de Jonge

Bij de lezingen  
van de zondag
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 7

Extra collectes
Indien u stort voor de extra collectes 
vergeet dan niet het doel van de col-
lecte (komende maanden "PSC" en 
"Zending") te vermelden.

op 4 juli en 5 september 
voor het Protestants Sociaal 
Centrum
Het Protestants Sociaal Centrum heeft 
tot doel hulp te verlenen, in de geest 
van het Evangelie, onder alle vormen, 
aan alle personen die beroep doen op 
haar diensten ongeacht hun politieke, 
religieuze of filosofische overtuiging, 
hun cultuur, ras of seksuele geaard-
heid. De vereniging zorgt er voor op-
vang en hulp te verlenen. 
De draagwijdte van de opdrachten die 
zijn toevertrouwd zijn als volgt: "De 
persoon in zijn geheel en in zijn inte-
gratiemogelijkheden helpen door te 
zorgen voor een eerste opvang, door 
de situatie van de gebruiker te analy-
seren en hem de nodige begeleiding en 
opvolging te bieden. De sociale band 
versterken en de personen een betere 
toegang tot de collectieve voorzienin-
gen en hun grondrechten waarborgen. 
Inwerken op alle factoren die de soci-
ale onzekerheid veroorzaken. Een be-
roep doen op de actieve medewerking 
van de geholpen personen, hun inbur-
gering evenals die van hun families in 
de hand werken. Uitsluiting voorko-
men en positieve acties met het oog op 
sociale integratie bevorderen. De ge-
bruikers zo nodig doorverwijzen naar 
meer gespecialiseerde instellingen om 
specifieke noodsituaties op te lossen. 
De opgespoorde institutionele tekort-

komingen en leemten in de regelgeving 
aan de bevoegde overheden melden en 
voorstellen formuleren om die weg te 
werken."

op 1 augustus 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 contac-
ten met de partners uit het Zuiden o.a 
Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel 
aan het multilateraal overleg.

Het is jouw verjaardag
Gefeliciteerd

JULI
11 Léonie DE JONGE-DEKNOP
12 Sonia KARANGWA ISHIME
14 An AMEEL
14  Susan ANTWI
17 Netty VAN LOOSENOORD
24 Chris FUMEY
28 Nicole V.D. BOSSCHE-SMETS
29 Jean Pierre BALEPA

AUGUSTUS
01 Ines BALEPA
03 Yvette VAN DAELE 
05 Régis MAIMONA
10 Anneke GUILMAIN-KENNIS
10 Willy WILLEMS
10 Femke LEMMENS
16 Pierre HULPIAU
20 Matteo LENTINI
21 Ina SONCK-VAN DE PERRE
21 Bea VAN DEN BROECK
22 René CAUTAERTS
23 Victor HOLSTERS
24 Betty SANDRON-BARATH

KERKDIENSTEN
ZONDAG 4 JULI 
H. Ransijn  
Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum

ZONDAG 11 JULI 
H. Ransijn

ZONDAG 18 JULI 
Ds. I. Koeman

ZONDAG 25 JULI  
Ds. J. Vanhees

ZONDAG 1 AUGUSTUS
H. Ransijn
Extra collecte: zending

ZONDAG 8 AUGUSTUS
H. Ransijn

ZONDAG 15 AUGUSTUS
Mevr. H. Blow

ZONDAG 22 AUGUSTUS
H. Ransijn

ZONDAG 29 AUGUSTUS
H. Ransijn
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Ontmoeting tussen levensbeschouwingen 
in Vlaams-Brabant

hart onder de riem steken en spreken 
we ons uit vóór terugkeer en goede 
opvang van hun kleinkinderen, ove-
rigens in navolging van een oproep 
hiertoe van de Vilvoordse burgemees-
ter Hans Bonte. 

Een ander initiatief van het ILP was 
in 2019 de tentoonstelling ‘Onge-

looflijk’ die op Vilvoordse scholen is 
ingezet om leerlingen vertrouwd te 
maken met levensbeschouwelijke di-
versiteit. Door het ILP hebben we als 
levensbeschouwelijke gemeenschap-
pen ook een kort ‘lijntje’ met de stad 
Vilvoorde, aangezien het platform ge-
coördineerd wordt door het dienst-
hoofd gelijke kansen van de stad. Ook 
schuift mevrouw Fatima Lamarti, 
schepen voor sociaal beleid en gelijke 
kansen, regelmatig aan. 

Het Vilvoordse platform is niet 
uniek in België. Op verschillende 

plaatsen, meestal in stedelijke omge-
ving, bestaan dergelijke platforms. 
Op zondag 30 mei vond een bijzonde-
re digitale ontmoeting plaats tussen 
mensen die in de provincie Vlaams-
Brabant actief zijn in deze platforms. 
Initiatiefnemers waren het Agent-
schap voor Integratie en Inburgering 
en Orbit vzw. Orbit vzw komt voort 
uit de kerken in Nederlandstalig Bel-
gië en zet zich in voor het vreedzaam 
samenleven van en de democratische 
samenwerking tussen mensen uit 

verschillende cultuurgroepen, reli-
gies en levensbeschouwingen.

Als Vilvoordse bijdrage aan boven-
genoemde digitale ontmoeting 

heb ik een presentatie gegeven van 
de tentoonstelling ‘Ongelooflijk’, die 
hierboven ook al ter sprake kwam. In 
de voorbereiding van die presenta-
tie werd ik gelukkig terzijde gestaan 
door onder andere onze eigen Karin 
Versele, die in 2019 ook betrokken 
was bij het ontwerp van de tentoon-
stelling. 

Verschillende deelnemers aan de 
digitale ontmoeting waren zeer 

geïnteresseerd in de tentoonstelling, 
en we hebben mogelijkheden bespro-
ken om deze buiten Vilvoorde in te 
zetten. Ook hebben we - onder andere 
naar aanleiding van de ervaringen 
met de tentoonstelling die ik eerder 
gehoord had van Karin en haar col-
lega’s - met elkaar gekeken hoe die 
eventueel verbeterd zou kunnen wor-
den. 

Het was een mooie ervaring om 
zo met mensen vanuit verschil-

lende plaatsen in Vlaams-Brabant 
te spreken over wat ons allemaal 
ter harte gaat: goed samenleven en 
samenwerken in een samenleving, 
waarin niemand uitgesloten wordt 
vanwege afkomst of overtuiging. 

Heleen Ransijn

Sinds jaar en dag maakt onze Pro-
testantse Kerk William-Tyndale-

Silo deel uit van het Vilvoordse Inter-
levensbeschouwelijk Platform (ILP). 
Dit platform brengt mensen samen 
van verschillende levensbeschouwe-
lijke gemeenschappen in de 
stad. Naast onze kerk en de 
RK kerk zijn dit ook het Huis 
van de Mens (vrijzinnig huma-
nistisch) en de Masjied…, de 
grootste moskee in Vilvoorde. 

In het ILP worden dingen be-
sproken die voor alle levens-

beschouwelijke gemeenschap-
pen van belang zijn en trekken 
we samen op om onze bijdrage 

te leveren aan een veelkleurige en in-
clusieve samenleving in de stad. Zo 
werken we op dit moment aan een 
brief aan de grootouders van de kin-
deren van de ‘Syrië-strijders’. In deze 
brief willen we deze grootouders een 
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“Vanuit Brussel kwam colporteur Joseph Meeuwes dikwijls naar Vilvoorde. Hij 
is de invloedrijke arbeider geweest die de wegbereider is mogen worden.”, zei 
H.R. Boudin in 1986.

W. Lutjeharms schreef een bijzonder duidelijk overzicht van “De Vlaamse op-
leidingsschool van Nicolaas de Jonge en zijn opvolgers (1875 – 1926)”.

Hier werden voorgangers voor Vlaanderen gevormd. Wij vinden vijf periodes 
waarin de vorming werd verzekerd van onze evangelisten en anderen.

In Brussel 1875 - 82;
in Etterbeek 1982 – 86 (met een internaat);
in Brussel 1900 – 06;
in Vilvoorde 1907 – 11 (eveneens met internaat);
in Geraardsbergen 1921 – 26 (eveneens met internaat).

Parallel aan deze opleidingen ontwikkelt zich het evangelisatiewerk in Vlaan-
deren, door de zogenaamd Stads- en Landsevangelisatie SILO en haar Silo-
Vereniging.

Laat ik mij bij voorkeur beperken tot: de Opleidingsschool te Vilvoorde. Omdat 
van onze protestantse geloofsgemeenschappen schrijven zonder hen die daar 
toe gevormd werden is niet mogelijk. 

Rond zo’n opleidingsinstelling ontwikkelde zich het werk wat vaak uitgroeide 
tot wat onze Vlaamse Protestantse gemeenten zouden worden. Het ging voor 
alles om een praktische opleiding, zodat de studenten ook vaak de straat op-
gingen om daadwerkelijk hun vorming en werk te ontplooien.

W. Lutjeharms schreef bij de derde periode : “Rond 1900 was de Stadsevange-
lisatie (Anderlecht, Laken, Schaarbeek, ook nog Etterbeek) op weg om Land-
sevangelisatie (Vilvoorde, Ronse, Menen) te worden. Hoewel de posten met 
flinke jonge evangelisten bezet waren, bleef een opleidingsschool toch belang-
rijk om enkele krachten in reserve te hebben en tegelijk het evangelisatiewerk 
uit te breiden…”  In de Vilvoordse geschiedenis wordt dat heel duidelijk.

Reeds in 1905 zocht men opnieuw om een internaat aan de school te verbinden. 
“Het werd tenslotte Vilvoorde, waar Laan een groot huis kocht.” Zo citeer ik 
opnieuw W.Lutjeharms om een paar interessante opmerkingen uit die tijd.

Bij de aankoop van het huis, lees ik: 
“Er waren wel bezwaren, Chrispeels 
(*) vond Vilvoorde geen intellectueel 
en spiritueel milieu, de eerste school 
genoot in Brussel van een krachtig 
gemeenteleven en de opwekkende 
prediking van De Jonge. (Christiaan 
Livius) Laan deed toen een voorstel 
om zelf ook in te gaan wonen.”

Dat werd nr. 1 in de Mimastraat

Verder lees ik : “Het was een oud 
doktershuis in de Vlaanderenstraat 
37 tegenover het stadsziekenhuis 
(Van Helmont)… Het was een ruim 
gebouw met dertien kamers, twee 
keukens en een paardenstal. Achter 
aan het huis was een nieuwe vleugel 
voor het internaat en in de tuin een keurige kapel gebouwd.”

(Een gedeelte van de kapel en twee glasramen, bevonden zich – nog duidelijk 
zichtbaar – in het St.Jozef ziekenhuis, voor enkele verbouwingen eind vorige 
eeuw.) 

Volgende keer iets meer over het leven aldaar en de studenten; terwijl het 
gemeenteleven te Vilvoorde in deze periode nog te belichten blijft.

W.Willems

(*) Jammer wanneer het zoeken van de voornamen zo moeilijk blijkt. Eén gene-
ratie terug waren deze mensen nog als levende figuren in ons Protestantisme, 
nu maken zij reeds deel uit van de geschiedenis. Bij Chrispeels is de vraag, 
gaat het om Felix Chrispeels de evangelist (* 1845 – +1920) of om Jozef (Pierre 
Joseph)  Chrispeels de predikant (*1914 – +1930). Mij lijkt het om Jozef te gaan 
gevormd door ds. De Jonge en behorend tot de eerste opleiding (1875–1882).

Protestants Vilvoorde bij  
de eeuwwisseling (intermezzo)

Vilvoorde Vlaanderenstraat, Gasthuis  
Kennes, Hilde, CC BY 4.0,  
via Wikimedia Commons
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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


