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God zelf hier een stem in heeft. Hoe 
indirect of hoe verborgen ook. Overal 
waar mensen Christus navolgen, in 
zijn liefde, in zijn barmhartigheid, in 
zijn voortdurende betrokkenheid op de 
meest kwetsbare mensen: daar heeft 
God een stem. Dat was al zo in de tijd 
van Jezus en dat is nog steeds zo. Dat 
is iets waar we op mogen vertrouwen, 
nu en in de toekomst. De toekomst, die 
uiteindelijk aan God toebehoort. Kome 
wat komt.

  Heleen Ransijn

Op 4 augustus kwam de kerkenraad 
bijeen om de afgelopen periode te 
bespreken. Zoals elke zomerverga-
dering zijn we dieper ingegaan op 
een aantal punten en keken we naar 
verleden en toekomst. We sloten de 
vergadering af met een maaltijd.

De volgende kerkenraadvergadering 
is gepland voor donderdag 1 septem-
ber om 19u30.

Pastoraat
Op 13 mei heeft Dennis Annan een zoon-
tje gekregen, Mario. Hartelijke geluk-
wensen aan de ouders en familie! Wie 
hen wil feliciteren: het adres is Leu-
vensesteenweg 275, 2800 Mechelen.
Joël Berardis is van een ladder geval-
len en heeft zijn pols gebroken. Geluk-
kig hoeft hij hier niet aan geopereerd 
te worden. Wie hem beterschap wil 
wensen: zijn adres is S. Morselaan 21, 
1780 Wemmel.
Op 3 juni was Tini Boelpijp niet alleen 
zelf jarig, maar werd ook haar klein-
dochter Liv geboren. Wat een prachtig 
verjaarscadeau! Wie Tini wil felici-
teren: haar adres is Ritlaan 3, 1140 
Brussel.

Het is jouw verjaardag
Gefeliciteerd

SEPTEMBER
03 Irène VANDEZANDE
03 Rudy LAROCHE
08 Precious KOFFI 
10 Fanny NDZEBELE
15 Christian SANDRON
17 Romeo KOFFI
17 Maxwell EWUSI
17 Ruth EYNS
22 Jeremy VAN HOLLEBEKE
24 Audric ANTWI

Van U is de toekomst
De septembermaand wordt er één van nieuwe beginnen. De eerste zondag 
is Startzondag en een week later valt mijn inzegeningsdienst. Thema van 
de Startzondag wordt “Van U is de toekomst”, wat een citaat is uit een 
gezongen versie van het Onze Vader door de dichter Huub Oosterhuis.  

In de liedtekst wordt dit ge-
volgd door “kome wat komt”. 
Dat “kome wat komt” intri-
geert me. Je kunt het lezen 
als berusting, je neerleggen 

bij wat het leven op je weg gooit. Je 
kunt het ook lezen als een uiting van 
vertrouwen. Wat er ook komt: de toe-
komst hoort aan God. Zelfs al is het 
voor ons lang niet altijd te overzien hoe 
die toekomst eruit ziet. Zelfs al hangt 
die toekomst aan elkaar van nieuwe 
beginnen. 

In de kerk zijn we nogal sterk aan het 
vasthouden aan traditie. Dat is aan de 
ene kant een groot goed, want we staan 
altijd op de schouders van hen die er 
vóór ons waren. Bovendien heeft de 
christelijke traditie al zeer oude pa-
pieren: zo’n tweeduizend jaar oud, om 
precies te zijn. Als we echter die eeu-
wenoude traditie van dichterbij gaan 
bekijken, is het eerste dat opvalt: die is 
voortdurend in beweging. Je zou kun-
nen zeggen: het enige dat altijd zo is 
geweest en altijd zo zal blijven, is het 
feit dat de traditie voortdurend veran-
dert. Alles stroomt, zo zei de Griekse 
wijze Heraclitus al zo’n 500 jaar vóór 
de geboorte van Christus. Hij had het 

over de werkelijkheid als geheel, die 
voortdurend in beweging is. Als deel 
van die werkelijkheid geldt dit ook 
voor onze kerkelijke traditie. De kerk 
uit de tijd van Luther en Calvijn is niet 
te vergelijken met die uit de 19e eeuw, 
en zo is de kerk uit de tijd van onze 
grootouders niet te vergelijken met de 
kerk van onze eigen tijd. 

Is er dan niets constants aan onze tra-
ditie? Ja, dat is er wel degelijk. Anders 
zou het geen traditie zijn, maar een 
oeverloze beweging. Nog altijd noemen 
wij ons naar Christus. Nog altijd lezen 
wij uit de Heilige Schrift, en nog altijd 
wordt die in ons midden uitgelegd en 
verkondigd. Nog altijd vieren we de 
grote feesten van Kerstmis, Pasen en 
Pinksteren. Nog altijd bidden en zingen 
we samen - zoals christengelovigen 
dit al tweeduizend jaar lang doen. Ook 
als er sprake was van vervolging en 
onderdrukking van christelijk geloof, 
kwamen christenen samen om deze 
dingen te doen. 

Toch blijven ook deze dingen, zonder 
wie de christelijke traditie geen chris-
telijke traditie zou zijn, uiteindelijk 
mensenwerk. Maar het is precies ook 
eigen aan onze christelijke traditie dat 
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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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5 september - 12e zondag van de 
zomer: Marcus 8,27-9,1

12 september - 13e zondag van de 
zomer: Marcus 9,14-29 

19 september - 1e zondag van de 
herfst: Marcus 9,30-37

26 september - 2e zondag van de 
herfst: Marcus 9,38-50

Net als zo vaak in de voorgaande maan-
den, vormen de evangelielezingen deze 
maand een min of meer doorlopend ver-
haal. Het enige stuk dat er tussenuit valt 
is Marcus 9:2-13. Dit is het verhaal van de 
gedaanteverandering op de berg. Het is 
eigenlijk wonderlijk dat dit er tussenuit 
valt, want het past helemaal in de door-
gaande lijn in dit deel van het Marcus-
evangelie. 

Nadat Jezus acht hoofdstukken lang is 
rondgetrokken in zijn eigen streek Galilea 
én in de niet-Joodse streken daar omheen, 
staat hij nu op het punt om te vertrekken 
naar Jeruzalem. De toon wordt gezet op 
zondag 5 september, als Jezus aan zijn 
leerlingen vraagt wie zij denken dat hij 
nu eigenlijk is. Petrus antwoordt daarop: 
U bent de Christus. Deze belijdenis van 
Petrus wordt meteen gevolgd door een 
verbod aan de leerlingen om dit breder 
bekend te maken, een terugkerend thema 
in het evangelie van Marcus. Maar vooral 
wordt het gevolgd door de voorzegging 
van Jezus aan zijn leerlingen dat hij zal 
moeten lijden, verworpen zal worden 
en ter dood gebracht zal worden. Hierin 
komt voor het eerst naar boven hoe Mar-
cus kennelijk zelf Jezus ziet: inderdaad 
als de Gezalfde van God, de Christus in 
het Grieks, de Messias in het Hebreeuws. 
Maar waar de oude Joodse traditie de 
Messias ziet als een triomferende koning, 
schetst Marcus het beeld van een Messias 

Inzegeningsdienst Heleen Ransijn
Op zondag 12 september,  

is de inzegeningsdienst van Heleen Ransijn  
als predikant van onze gemeente. 

Deze dienst begint in onze kerk om 15:00u. 

Na afloop is er - mits de dan geldende Corona-maatregelen het 
toelaten - een receptie. 

Er zal die zondag geen dienst zijn om 10:00u. 

Startzondag
Vorig jaar gooide Corona roet in het eten, maar dit jaar komt er toch weer 
een Startzondag op de eerste zondag van september. Omdat we nog steeds 
niet helemaal van Corona af zijn doen we het in een iets afgeslankte vorm, 
maar wel met een gezamenlijke picknick. 

We beginnen zoals gebruikelijk om 10:00u met een kerkdienst. Het thema 
is: "Van U is de toekomst". 

De picknick gaan we houden in de Loodstuin aan de Harensesteenweg. 
Voor wie dat kan, gaan we hier al stappend heen langs de Zenne en het 
kanaal. Dat is een wandeling van ongeveer 10 minuten, of iets langer als 
we de 'toeristische route' nemen. Voor wie ook die 10 minuten te ver stap-
pen is, zal vervoer beschikbaar zijn. 

Voor iets te drinken wordt gezorgd. Om het 'Corona-proof' te houden, wil-
len we jullie vragen om voor jezelf iets te eten mee te brengen.

Jullie kunnen je nu al opgeven, het liefst per mail via  
secretariaat.wtskerk@gmail.com.   

Laat je even weten met hoeveel mensen jullie dan komen?

Bij de lezingen  
van de zondag

OPROEP

De kerkenraad van de Protestantse Kerk William Tyndale-Silo te Vilvoorde 
roept alle stemgerechtigde leden op tot het bijwonen van de

EXTRA GEMEENTEVERGADERING
op zondag 26 september 2021 na afloop van de kerkdienst

Agenda 

1. Opening door ds. H. Ransijn

2. Notulist: Mevr. M. Du Plessis

3. Naamafroeping (Stemmentellers 
aanwijzen)

4. Aanpassing gemeentereglement: 
Hoofdstuk 5 Artikel 30

5. Aanpassing gemeentereglement: 
Hoofdstuk 5 Artikel 32

6. Stemming

7. Sluiting van de vergadering door 
ds. H. Ransijn

 

De lijst van stemgerechtigde leden hangt ter raadpleging in de koffiezaal
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
SEPTEMBER

woensdag 01 19.30 uur Kerkenraad

dinsdag 07 20.00 uur Vergadering Raad van Bestuur

woensdag 08 10.00 uur Open Huis

woensdag 15 10.00 uur Open Huis

woensdag 22 10.00 uur Open Huis

zondag 26 11.00 uur Extra gemeentevergadering

woensdag 29 10.00 uur Open Huis

OKTOBER

woensdag 06 10.00 uur Open Huis

 19.30 uur Kerkenraad

woensdag 13 10.00 uur Open Huis

 19.30 uur Districtsvergadering

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 8

KERKDIENSTEN
ZONDAG 5 SEPTEMBER STARTZONDAG 
Mevr. H. Ransijn samen met Ds. Willems  
Viering Heilig Avondmaal.  
Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum

ZONDAG 12 SEPTEMBER OM 15 UUR 
Inzegeningsdienst Mevr. H. Ransijn

ZONDAG 19 SEPTEMBER 
Ds. GJ. Bikker

ZONDAG 26 SEPTEMBER  
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 3 OKTOBER
Ds. H. Ransijn
Viering Heilig Avondmaal.  
Extra collecte: speciale collecte voor Kirinda (Rwanda)

ZONDAG 29 AUGUSTUS
H. Ransijn
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F o n t a i n e -

l ’ É v ê q u e

Operatie: solidariteit 
aan de slachtoffers 
van de overstromin-
gen 
Door gezamenlijke acties 
kon onze zustergemeente 7 
ton niet-beder felijke voed-
selvoorraden, luiers, melk-
poeder en babyvoeding, 
persoonlijke hygiëne-uit-
rusting, schoonmaakma-
teriaal (rakels, emmers, 
theedoeken, enz.) inzame-
len voor een bedrag van 
ongeveer 10.000 €. Op 11 
augustus werd deze volle 
container naar een aantal 
gebieden in nood gebracht. 
In de komende weken wilt 
Fontaine-l'évêque nog een 
tweede container vullen. 
Wij willen hier graag een 
steentje in bijdragen. In-
dien u deze actie mee wilt 
ondersteunen, staat er een 
geldbus achteraan in de 
kerk. Het geld gaat inte-
graal naar de slachtoffers. 
Materiaal en personeel om 
alles tot aan de slachtoffers 
te brengen, gebeurt volle-
dig gratis en vrijwillig.
Wij wensen onze zusterge-
meente nog goede moed!

die juist verworpen zal worden. Voor de 
leerlingen, die als gelovige Joden onge-
twijfeld zijn opgegroeid met het beeld van 
de Messias als zegevierende vorst, is dit 
maar moeilijk te begrijpen of te aanvaar-
den. De andere lezingen van deze maand 
staan ook in het teken van tegenspraak 
of beter gezegd, van het onverwachtse in 
het Messias-zijn van Jezus. Dit staat in 
contrast tot de houding van de leerlingen, 
die maar niet begrijpen waarom zij niet 
de tekenen kunnen doen die Jezus doet 
(zondag 12 september), die onderling ru-
zie maken over wie van hen de grootste is 
(zondag 19 september) en die maar niet 
doorhebben dat de kring van Jezus veel 
groter is dan zij zelf denken (zondag 26 
september).

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

op 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 geaardheid. 
De vereniging zorgt er voor opvang en 
hulp te verlenen. De draagwijdte van de 
opdrachten die zijn toevertrouwd zijn 
als volgt: "De persoon in zijn geheel en 
in zijn integratiemogelijkheden helpen 
door te zorgen voor een eerste opvang, 

door de situatie van de gebruiker te 
analyseren en hem de nodige begelei-
ding en opvolging te bieden. De sociale 
band versterken en de personen een be-
tere toegang tot de collectieve voorzie-
ningen en hun grondrechten waarbor-
gen. Inwerken op alle factoren die de 
sociale onzekerheid veroorzaken. Een 
beroep doen op de actieve medewerking 
van de geholpen personen, hun inburge-
ring evenals die van hun families in de 
hand werken. Uitsluiting voorkomen en 
positieve acties met het oog op sociale 
integratie bevorderen. De gebruikers zo 
nodig doorverwijzen naar meer gespe-
cialiseerde instellingen om specifieke 
noodsituaties op te lossen. De opge-
spoorde institutionele tekortkomingen 
en leemten in de regelgeving aan de be-
voegde overheden melden en voorstel-
len formuleren om die weg te werken."

op 3 oktober voor ons 
partnerdistrict Kirinda
Onlangs schreef de Jumelage-werkgroep 
van Kirinda aan de werkgroep in ons ei-
gen district ABL (Antwerpen-Brabant-
Limburg) dat bij hen de Corona-situatie 
weer aan het verslechteren is. Op de dag 
van het schrijven was er een totaal van 
31.435 corona-besmettingen in het dis-
trict, waarvan 622 op de dag zelf. Het to-
taal aantal ziekenhuisopnames in verband 
met Corona was op dat moment 4.343, 
waarvan 13 op intensieve zorgen. Er zijn 
in het district intussen 388 personen aan 
Corona overleden, van wie 6 op de dag 
van het schrijven. Op zondag 3 oktober 
zal in het bijzonder aandacht worden 
besteed aan ons partnerdistrict, in ge-
bed en zoals gezegd ook in de collecte

Beste tieners uit de Protestant-
se kerken in Vlaanderen,

Op zaterdag 11 september organiseren wij een tiener-
dag aan de kust van Oostende. Samen met tieners uit 
alle windstreken van Vlaanderen beleven wij een dag 
vol spellen, gesprekken en vooral heel veel plezier. De 
dag staat in het teken van het thema: '(Over)leven in 
de woestijn'. Het is de kans om andere protestantse 
tieners te leren kennen en, voor wie al een beetje be-
kend is met ProJOP, oude vrienden weer terug te zien.

Wij verzamelen om tien uur bij de kerk van Oostende. 
Deze staat op vijf minuten wandelen van het treinstati-
on. Vandaar wandelen wij samen naar het strand, waar 
het gehele programma plaatsvindt. Wij zorgen ervoor 
dat er water is, en aan het einde van de dag sluiten wij 
af met soep. Het is wel belangrijk dat je zelf een lunch-
pakketje meeneemt en wat los geld voor de toiletten 
die aan de kust staan.

Het programma: 

10u Verzamelen bij de Hazegraskerk van Oostende: 
Rachel Lancsweertplein 8400 Oostende

11u Ochtendprogramma op het strand
12u15 Lunch - vrije tijd om het strand en de stad te 

ontdekken
13u King Kubb competitie op het strand
15u15 Thema-moment: (over)leven in de woestijn
16u Soep en afscheid bij de kerk
17u Uiterlijk vertrek naar huis

Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar: 

projopvpkb@gmail.com. Je kan ook dit mailadres con-

tacteren als je vragen hebt of wilt meehelpen met de 

organisatie.

Wij hopen jou in september te zien!

Het ProJOP tienerdag team

Andries, Alida, Joke, Joost en Tom
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De eerste directeur was een gepen-
sioneerde onderwijzer van op het 
Nederlandse eiland Terschelling. Op 
17 januari 1907 hield J. Adolfs bij zijn 
installatie, naar verluid, een gewaar-
deerde toespraak. Maar hij verlaat 
nog dat zelfde jaar Vilvoorde om vrij-
evangelisch-predikant in Nederland 
te worden. Basisconflict was dat Vil-
voorde een evangelisatiepost was on-
der leiding van A. Parmentier en hij 
met de oudste leerlingen een eigen 
gemeente daar naast wilde stichten. 

Hij werd opgevolgd door Jacob Dal-
linga eveneens afkomstig uit Neder-
land, zijn installatie vond plaats op 12 
maart 1908. 

In Vilvoorde verbleef hij tot 18 maart 
1911, en zou pas na de Grote Oorlog 
(WO.I.) terugkeren om directeur van 
de laatste Opleidingsschool te worden 
nu in Geraardsbergen.

Hij verliet Vilvoorde dus niet door 
moeilijkheden, maar vanwege het feit 
dat er gebrek aan geld en aan leer-
lingen was (schrijft W. Luthjeharms).

Soms lijkt toeval eigen wegen te gaan. 
Terwijl het jonge protestantisme Vil-
voorde verlaat, beginnen in de zomer 
van dat zelfde jaar (zie Ring van no-
vember 2020) de onderhandelingen 
met het Stadsbestuur over het oprich-
ten van een William Tyndale monu-
ment.

Twee aspecten bij deze opleidings-
school.

1. de studenten:

a. moet de eerder in Brussel begon-
nen studies afwerken :

 Decoster, Jaak Frans       
Studeerde van 1905 tot 1908

b. vangen in Vilvoorde de studie aan

 Blommaert, Karel           
Studeerde van 1907-1910

 Dedecker, Olivier           
Studeerde van 1907-1910

 Leclercq, Remy Sylvanus  
Studeerde van 1907, ziekte brak 
de studie af

c. beginnen in Vilvoorde hun oplei-
ding:

 Joelants, Willem              
Studeerde van 1909-1911

 De Bontridder, Léon       
Studeerde van 1909 af, maar 
stopte de studie en werd colpor-
teur.

 Deze studenten, of zij nu evangelist, 
colporteur, of enig andere taak bin-
nen dat Vlaams protestantisme op 
zich namen, verdienen niet vergeten 
te worden. Geholpen vanuit uit Ne-
derland legden zij de basis van ons 
Vlaams Protestantisme.

Zij waren in Vilvoorde, hebben er 
geholpen, als praktische oefeningen 
bij hun opleiding. Maar zijn nooit als 
dusdanig in de gemeente werkzaam 
geweest. Ze leefden er naast, terwijl 
ik hun aanwezigheid niet mag ont-
kennen.

2. August, Jean, Parmentier:  oud-
student tweede opleidingsschool 
1900-1903

Mooi voorbeeld van hoe dat Protes-
tantisme eigen vormen kende!

Geboren te La-
ken op 4 au-
gustus 1878. 
Was met zijn 
ouders bij de 
Silo-gemeente van Laken gekomen. 
Hij huwt op 11 november 1903 met 
Léonie Segers, beiden komen uit deze 
Silo-kring. In dat kader werkt hij een 
tijdje in een zgn. evangelisatiepost te 
Vilvoorde. (ik kom hier op terug in 
oktober). 

Wordt hulpredikant in Kortrijk voor 
het Vlaamse gedeelte van de Engels-
talige gemeente aldaar. (1908-1911).

Na een korte Vilvoorde periode vin-
den wij hem, na het overlijden van 
Arthur Vercruysse terug in Geraards-
bergen, tot in 1921 wanneer Dallinga 
met de laatste Opleidingsschool daar 
neerstrijkt. Hij verlaat het Synodale 
werk om bij de Belgisch Evangelische 
Zending aan de slag te gaan; maar 
komt vervolgens bij de Methodisten 
terecht en vandaar weer in Vilvoorde.

De goede lezer begrijpt dat in Vil-
voorde vanuit verschillende kerken 
werd gewerkt. Nationaal Synodaal, 
Silo Stads- en Landsevangelisatie en 
Belgisch Methodistische kerk. Boei-
ende tijden.

 W.Willems

Het leven in en rond de Opleidings-
school in Vilvoorde (1907-1911)

i jz -
nd r
j lo-

Grote traat en gedurende vj r 
maanden n emt de n ieuwe van
gel ist van de geme nte, Jacob Da l
l inga, de ond rwijzer taak over (4°) . 

a de zom r is er g  lukkig n 
ni uwe prote tantse leerkracht 

Jacob Daliinga (1 862-1 941) 

be chikbaar in de persoon van 
juffrouw Wi lhelmina Verest, doch
ter van een l id  van het Si lobestuur.  
Ze studeert op 24 juni 1 924 af aan 
de rijksnormaal chool van Laken. 
Metta Dal l inga, zoals de naam 
aangeeft een dochter van de evan
gel ist, secundeert haar een tijdje, 
maar verdw ijnt u i teindel ijk  zel f  naar 
Ronse (41) .  Ze is er onderwijzeres aan 
de protestantse lagere school van 
1 januari 1923 tot 27 j u l i  1 924. Het i 
du idel ijk: het prot stantse wereldje 
is klein maar h t i lobestuur voert 
en actieve school po l i tiek. M nsen 

en m idd 1 n bl ijven chter schaar , 
want m n st l t  vast dat men ov ral 
dezelfd nam n t g nkomt. H t 
beleid kom t r op n r met d m inst 

nar aal' een dominee voorbij . . .  

m g l ijk midd 1 n zov l mogel ijk 
s h I n t b d i  n n.  Prot stantse 

h o l�  s op nhoud n in Lak n, 
raard b rg n, R ns , Ro s lare 

n int-Maria-Hor b ke kost hand n 
vol g ld  n vaak ontbr ken de 
m t l mentai re p dagogische 
middel n. De m ste school�es, 
m t u i tzondering van Laken en 
Horebeke, houden maar nkele jaren 
stand. Wi lhe lmi na Verest vertrekt i n  
1 926 u i teindel ijk naar Laken en zal 
er na en loopbaan van 30 jaar pas i n  
1 958 afscheid  nemen (42) . 
Wie tussen 1926 en 1 928 voor de 
klas staat is uit  de archiefstukken 
die we raadpleegden n iet helemaal 
du idel ijk. Aanste l l ingen gebeurden 
vaak zonder dat hierover du ide l ij ke 
gegevens vermeld bleven. I n  e lk 
geval komt juffrouw M. K laassen 
u i t  Oostende begin januari 1928 
naar Geraardsbergen. Ook over 
haar korte verbl i jf i n  de Denderstad 
zijn er niet . . .  denderend veel 
arch iefstukken. Wat we hebben, 
leert ons enkel dat ook zij op het 
moment van haar indiensttreding 
een d iploma van de normaalschool 
op zak heeft. Als het n ieuwe school
jaar begint is ook zij al weer weg 
naar de Si l oschool in Laken. De 
kleine school van Geraardsbergen 
dooft al een nachtkaars u i t  en b l ij kt 
u i teindel ijk geen succe . Gezien het 
kleine aanta l  prote tanten, bekomt 
m n niet het beoogde b lijvende 
r u l taat. De prot stantse school
kinderen raken door hun kleine 
aanta l  bovend ien in een maatschap
p l ijk i oJement. 1 61,95 frank is a ll es 
wat u i teindel ijk ov rbl ijft a ls de 

) D vol ] d ig I r l ing nl i js t  n d ka bo k n van d lag r ho I b v inden zi h in h t a rchief van d plaat l ij k  
g m nt  . v r het b lang van d l ag re chool in d vang I i a t i  & G. 
LIACHr , Geuzenproles I ,  (no t ]  6) ,  blz. 97-1 1 7. '  n uw prot tant d rland taHg lag r ond rwij in Bru I ( 1  30-
1 930)', nog t v r n in :  ' Eigen Schoon & De Brnbrmdcr', Ce cliied- en oudheidkundig genoot. clwp van Vlaams Brnbmlt . ' 

) · fami l i  Vanho land kom t oorsprank l i j k  u i t  v , maar tr kt  naai' R lar:> m r t w rk n in  d fabri k van d 
prot •stants H 'nry Tan l .  

) 0. WAC- 1 Cl , Gedenk de dagen. Cescltiedenis van de Profe-;fant e kerk te Ronse (deel 2) (1 908- 1 939), R ns 1992 , blz . 1 2. 
( ) Ov ·r h t schooltj : Christelijk Volksblad ( l -1 - 1 92 1  ), blz. 2; ( 1 5- 1 -1 92 l  ) , blz. 1 ;  ( 1 2-2-1 92 1 ) , blz. 2- ; (29-7-1 922), blz. 2. ) H •t vol ! d ig •gl m •n t  h bb n w afg d rukt  in C. L IA  RT: ,  Hef /icltl op de kandelaar (n t l ), b lz .  1 5- 1 6. 

" ) ' Bri •f van Ja ob Dal lmga u i l  •r ardc;b rg •n', hristelijk Vo/ko;b/ad (26-5-1 2 ), blz. 2. 
' ) ln ons bo •kj l let licht op de kaltdelaar sp ' l l  n w • h  r naam ons qu  n l v rk •rd , J  Ab  t ta, te wij ten aan an h(•t � ndgc•schr  •v n k<.·rka r hi ·f. A.w., blz. 1 7- 18 .  D. VA WA E 1 h , (noo t 7) ,  blz. 1 5- L orrige r t  d D l l sngd (2 1 - 1 8<)2 - 23- 1 2- 1 961) huwl op 2R-6- 1 926 m •l v ng •l is t  R. ouvrcur. 

( ' ) A  I J J  HAAI , F:m eeuw Silo ( /88 3  1 983), Bruss •1 1 9R3, b lz. I 8. E •n klasfot m •t m vr .  ( nd rtu n on '-) 
bi / 1 1  0 

ernrrlim u t ÎIIIIl _QQ6 / _QL 9 

Jacob Dallinga

August Jean Parmentier 
gw.geneanet.org
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 PUZZELTJES 

 Samen bidden     Gebedje bij het eten 
Lieve Vader, dank u dat u zo goed voor ons zorgt. 
Elke dag hebben wij eten en drinken. 
Soms mopper ik wel eens dat ik iets niet lust. 
Als ik niet wil eten, ga ik zonder eten naar bed. 
Dan denk ik aan kinderen die geen eten hebben. 
Wilt u voor die arme kinderen zorgen? 
En mij helpen niet zo boos te doen? 
Dank u Vader 

Je ziet hier 2 plaatjes van een jongen met broden en vissen. De plaatjes lijken precies gelijk. 
Als je goed kijkt zie je toch wel verschillen. Het zijn er 10. Kun jij ze allemaal vinden? 

 

 

     

 
De Here Jezus heeft de hele dag 
mensen veel geleerd. Iedereen heeft 
nu honger. De enige die eten bij zich 
heeft, is een jongen met 5 broden en 
2 vissen. Welke weg moet de jongen 
nemen om bij de Here Jezus te ko-
men? Begin bij de jongen en trek met 
een kleurtje de weg naar de Here 
Jezus. Als je de goede weg neemt 
kom je precies bij de Here Jezus uit. 

Uit het blad “Met open Bijbel”  –  www.broedersinchristus.nl 
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