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de terugkeer 
van het water
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Vertrouwen op de liefde  
en trouw van God
Half oktober, tijdens mijn herfstverlof, heb ik iets gedaan wat ik al drie jaar 
niet meer gedaan had en ontzettend gemist had. Ik heb gezeild op de Wad-
denzee, de binnenzee in het uiterste noorden van Nederland. Met schipper 
Hans, maat Marieke, mijn oude zeilvriend Sake en nog tien anderen was ik 
aan boord van de Najade, een voormalig vrachtschip van intussen alweer 
125 jaar oud. We hadden geen specifiek doel, afgezien dan van een paar 
fijne dagen op de Waddenzee zeilen. . 

Bij zeilen op de Waddenzee hoort 
ook: rekening houden met de getij-
den. Twee keer per dag, met laagwa-
ter, wordt letterlijk de halve bodem 
van de Waddenzee min of meer droog 
land. Eén van de specialiteiten van het 
zeilen op de Waddenzee is dan ook: 
op een ondiepte varen met laagwa-
ter, zodat het hele schip droog komt 
te liggen als het water op z'n laagst is. 
Dit is onder Waddenzeezeilers bekend 
als 'droogvallen'. En natuurlijk heb-
ben we dat ook nu met de Najade ge-

daan. Dat blijft een speciale ervaring: 
een ijzeren schip van twintig meter 
lang, dat gewoon op het droge ligt. 
Maar daar hoort ook bij: als je een-
maal met je schip drooggevallen bent, 
kun je pas weer weg als het laagwater 
voorbij is en er weer genoeg water de 
zee ingestroomd is om het schip weer 
aan het drijven te krijgen. Er is geen 
enkel middel voorhanden om dit te 
versnellen. Wie drooggevallen is, is 
gedoemd tot wachten tot het hoog-
water wordt. 

Als je droogvalt, moet je werkelijk al-
les uit handen geven aan het ritme 
van de getijden, die komen en gaan 
zonder dat wij er ook maar iets aan 
kunnen veranderen. Alles wat je kunt 
doen is je tijd op de zandplaat zo 
vruchtbaar mogelijk maken. 

Nu hebben we dat ook naar hartenlust 
gedaan toen we met de Najade droog-
gevallen waren. We hebben mosselen 
gezocht (en later ook gegeten!). We 
hebben de buitenkant van het schip 
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 6 
oktober. We bespraken de vaste 
agendapunten en stelden de agen-
da samen voor de jaarvergadering 
van 7 november a.s. We hielden 
ook al een eerste bespreking over 
advent en het familiekerstfeest. 

De diensten van de afgelopen 
maanden werd overlopen en de 
kerkenraad is actief op zoek naar 
gastpredikanten voor de komende 
maanden tijdens Heleen haar vrije 
zondagen. Volgende kerkenraad is 
op 17 november.

Afbeelding van Petra Boekhoff via Pixabay

een grote schoonmaakbeurt gegeven. 
We hebben de zeehonden bespied, die 
op de naburige zandplaat lagen uit te 
rusten met hun jonkies van een paar 
maanden oud. En het mooie eraan is: 
dat zijn allemaal dingen die alleen 
maar mogelijk zijn als je met je schip 
drooggevallen bent.

Voor mij is droogvallen een prachtig 
tegenwicht tegen mijn eigen neiging 
om alles zelf in handen te willen hou-
den. Het is een grote oefening in los-
laten en overgave. Dat geeft er een 
bijna meditatief karakter aan. Je kunt 
het zien als een oefening in het leven 
nemen zoals het komt, in het vertrou-
wen dat het ook wel weer hoogwater 
zal worden. 

Want laten we als gelovigen nooit ver-
geten: zoals een drooggevallen schip 
kan vertrouwen op de terugkeer van 
het water, zo kunnen wij vertrouwen 
op de liefde en trouw van God. Wat is 
het een gave, als je kunt leven van-
uit dat vertrouwen. En intussen alles 
wat er in je gegeven situatie mogelijk 
is, in dankbaarheid aanvaarden. Juist 
ook die dingen die in een andere situ-
atie misschien helemaal niet mogelijk 
waren geweest.
  Heleen Ransijn

Pastoraat
Eind september overleed Gustave 
Van den Broeck, vader van Danny en 
schoonvader van Bea Sandron. De be-
grafenis was op 1 oktober. We wensen 
de hele familie veel sterkte in deze 
moeilijke periode.
Nadine Van Nevel werd vorige week 
enkele dagen opgenomen in het zie-
kenhuis. Ondertussen is ze terug thuis 
waar ze verder kan herstellen. We wen-
sen haar veel beterschap.
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7 nov. - 8e zondag van de herfst:  
 Marcus 12:28-34
14 nov. - 9e zondag van de herfst:  
 Marcus 12:38-13:2
21 nov. - 10e zondag van de herfst 
en Voleindingszondag:  
 Matteüs 5:1-12
28 nov. - 1e zondag van de Advent:  
 Lucas 21:25-31

In de maand november eindigt het 
kerkelijk jaar op zondag 21 november, 
Voleindingszondag. Op 28 november, 
de eerste zondag van de Advent, be-
gint een nieuw kerkelijk jaar. De le-
zingen van de eerste twee zondagen 
staan nog in het teken van het lopen-
de kerkelijk jaar 2020-2021. In dit 
kerkelijk jaar hebben we vooral gele-
zen uit het evangelie van Marcus. Het 
leesrooster volgt een cyclus van drie 
jaren, die worden aangeduid als A, B 
en C. Het kerkelijk jaar 2020-2021 
was een 'B-jaar'. In een 'B-jaar' lezen 
we vooral uit het Marcus-evangelie. 
Op 28 november begint het kerkelijk 
jaar 2021-2022, dat een 'C-jaar' is. In 
een 'C-jaar' lezen we vooral uit het 
evangelie van Lucas. 

Op de eerste twee zondagen in novem-
ber lezen we daarom uit Marcus. In 
de afgelopen weken hebben we kun-
nen lezen hoe Jezus op weg ging naar 
Jeruzalem. De lezingen van 7 en 14 
november spelen zich af in Jeruzalem 

zelf, waar Jezus onderricht geeft in 
de tempel. In de lezing van 7 novem-
ber antwoordt Jezus op de vraag van 
een Schriftgeleerde, wat het belang-
rijkste gebod is. Jezus stelt het twee-
voudige gebod van God liefhebben 
en onze naaste liefhebben boven alle 
andere geboden. De Schriftgeleerde 
bevestigt dit, en stelt ook dat liefde 
boven brandoffers en andere offers 
gaat. Een opvallende uitspraak van 
een Schriftgeleerde op de plaats waar 
het nu juist om die offers draait! Ove-
rigens is Jezus in de lezing van 14 no-
vember helemaal niet zo te spreken 
over schriftgeleerden, die hij ervan 
beschuldigt dat zij zichzelf verrijken 
terwijl ze zich tegenover het volk als 
vroom en voornaam voordoen. Dit ge-
drag van de schriftgeleerden stelt hij 
tegenover het offer dat een arme we-
duwe brengt, die de tempel bezoekt 
en hier 'haar hele levensonderhoud' 
in offert. 

Op 21 november, Voleindingszondag, 
lezen we uit de zogeheten 'zaligspre-
kingen' waarmee de Bergrede begint. 
In de zaligsprekingen wijst Jezus de 
weg naar het Koninkrijk van God, en 
net als in het evangelie van Marcus 
doet hij dit door juist de mensen die 
geen belangrijke positie voor zichzelf 
opeisen, in het midden te plaatsen. 

Op 28 november, de eerste zondag 
van de Advent, begint onze reis door 
het evangelie van Lucas. Dit evangelie 
begint met de aankondiging van de 
geboorte van eerst Johannes de Do-

Bij de lezingen  
van de zondag

JAARVERGADERING  
op zondag 7 november 2021  

na afloop van de kerkdienst 

Agenda
1.  Opening door ds. H. Ransijn 

2.  Notulist: Mariëtte du Plessiss

3.  Naamafroeping (Stemmentellers aanwijzen) 

4.  Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 17 maart 2019

7.  Verkiezing van leden Kerkenraad

  Mevr. Ingrid Versele, Mevr. Mariëtte du Plessis en  
 Mevr. Lisa Balepa

8.  Bespreking van de jaarverslagen 2020 en 2021 
 Kerkenraad Zondagsschool 
 Diaconie Open Huis  
 Museum en haar werkgroep De Ring  
 Raad van Bestuur 

9.  Bezoek zustergemeente Fontaine l’Evêque

10. Raad van Bestuur 

 Inkomsten en uitgaven 2019 en 2020

 Begroting 2022 

11.  Goedkeuring van de verslagen

12. Resultaat van de verkiezingen

13. Rondvraag

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

Het jaarverslag is nu in de kerk beschikbaar
De lijst van stemgerechtigde leden hangt ter raadpleging in de koffiezaal
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per en daarna die van Jezus zelf, maar 
deze komen pas later aan de beurt. Op 
de eerste zondag van de Advent wordt 
een gedeelte van het Lucas-evangelie 
gelezen, waarin Jezus het einde van 
de tijden lijkt aan te kondigen. Dit 
was voor de eerste christenen een 
reële verwachting. De voorspellingen 
hierover in de evangelies kunnen dan 
ook het beste verstaan worden in het 
licht van die verwachting.

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 7 november 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 
betere toegang tot de collectieve voor-
zieningen en hun grondrechten waar-

borgen. Inwerken op alle factoren die 
de sociale onzekerheid veroorzaken. 
Een beroep doen op de actieve mede-
werking van de geholpen personen, 
hun inburgering 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 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 5 december 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

NOVEMBER
01 Elvis ANTWI 
02 Erika VAN HERTBRUGGE
03 Jahnelle OWUSU
06 Emma BALEPA
15 Love FUMEY
16 Domenic HANSON RICHARD
21 Paul HULPIAU
21 Lotte LEMMENS 
23 Nicholas EWUSI
30 Andy VAN DEN BROECK

Oproep Vrijwilligers Taxi

Lieve gemeenteleden, wij hebben wat extra helpende wielen nodig de komende 
maanden voor onze taxidienst op zondag. Indien u bereid bent om iemand 
zondag thuis op te halen en terug te brengen graag u aanmelden bij de ker-
kenraad. Vele handen of in dit geval wielen maken licht werk. Alvast bedankt 
om jullie hiervoor vrijwillig te engageren.

Oproep adventskrans

Wie van u wil zich dit jaar creatief uitleven bij  het maken van een advents-
krans voor ons advent kerkdiensten. Graag een seintje aan de kerkenraad 
indien je je hiervoor wilt kandidaat stellen.

Mee-zing kerstdienst:  
gezocht enthousiaste hulp

De plannen voor het familiekerstfeest op 25 december zien er weer 
helemaal anders uit dan de vorige jaren.

We willen een warme meezingdienst maken met het bijbels kerstver-
haal als rode draad.

De leiding ligt in handen van Karin maar waarschijnlijk hebben jullie 
zelf ook ideeën voor deze viering en die kunnen jullie medelen aan Ka-
rin. Ook als je daadwerkelijk wenst mee te werken in deze dienst kan 
je Karin een seintje geven. Jullie suggesties worden uiterlijk tegen 15 
november verwacht op karin@mdejonge.be.

Samen zullen we er een hartverwarmend feest van maken.

Karin Versele
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
NOVEMBER

woensdag 03 10.00 uur Open Huis

zondag 07 11.00 uur Jaarvergadering 2020-2021

woensdag 10 10.00 uur Open Huis

woensdag 17 10.00 uur Open Huis 
 19.30 uur Kerkenraad

woensdag 24 10.00 uur Open Huis

dinsdag 30 20.00 uur Raad van Bestuur

DECEMBER

woensdag 01 10.00 uur Open Huis 
 19.30 uur Kerkenraad

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 6

KERKDIENSTEN
ZONDAG 7 NOVEMBER  
met aansluitend de jaarvergadering 
Ds. H. Ransijn  
Viering Heilig Avondmaal  
Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum

ZONDAG 14 NOVEMBER 
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 21 NOVEMBER VOLEINDINGSZONDAG 
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 28 NOVEMBER  
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 5 DECEMBER
H. Ransijn
Viering Heilig Avondmaal  
Extra collecte: Zending

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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Maandag 1 noveMber:  
Réveil-bijeenkomst 

In het “Na 25 jaren. 1880-1905 Gedenkboek” . (Uitgave van  het “Bestuur 
Silo-Vereeniging”) lezen wij o.a op de pag. 223 à 226 het volgende:

“Daar staat nu op den hoek 
der Toekomststraat  een 
gehuurd lokaal, voorheen 
voor “danszaal” dienende  
…

Als zoodanig werd ge-
noemd lokaal op 18 
Oct. 1900 plechtig inge-
wijd. 

…

Deze post is als proef on-
zen jeugdigen Br. assistent 
August Parmentier toever-
trouwd. 

… 

Hij is uit den “Silokring”, 
en zooals reeds gezegd: 
een der kweekelingen on-
zer 2e Opl. School. Hem 
is als raadgever van Be-
stuurswege Br. F. Chris-
peels ter zijde gesteld. De 
omstandigheden hebben 
er toe geleid, dat hem nog 

Reveil is een evenement dat men-
sen op 1 november dichter bij elkaar 
brengt met muziek en poëzie. Zo is 
Reveil een eerbetoon aan de wortels 
van elke gemeente, met het diepste 
respect voor elke overtuiging, en dat 
op méér dan 100 (begraaf)plaatsen 
in Vlaanderen. 

Op de begraafplaats te Koningslo kan 
je je verwarmen aan bijdragen uit de 
verschillende levensbeschouwelijke 

gemeenschappen van Vilvoorde, om-
lijst met muziek. Kom langs, breng 
een lichtje mee en draag bij aan een 
warm, ingetogen samenzijn.

Locatie: Begraafplaats Koningslo, 
Opperveldlaan 67, 1800 Vilvoorde
Tijd: Maandag 1 november vanaf 
17:00u tot ca. 18:00u

Georganiseerd door het Interlevens-
beschouwelijk Platform van Vilvoorde 

Van gemeente leven,  
naar gemeente zijn

Gastvrijheid vanuit de WTS

De begrafenisdienst van Margrietje 
Jonckheere-Boschma op donderdag 
7 oktober en de wake van Elisabeth 
Tshin op woensdag 13 oktober in onze 
kerk zijn goed verlopen.

Margrietje, moeder van Rudy Jon-
ckheere woonde in Grimbergen in 
een woonzorgcentrum. Elisabeth is 
de moeder van Ange Tshingani. Hij 
woont in de wijk Kassei in Vilvoorde.

Beide protestantse families en ge-
loofsgemeenschappen hebben onze 
gastvrijheid op prijs gesteld. Met 
dank aan Heleen Ransijn, Paul Hul-
piau & Rudy Laroche voor het hand-
werk en het toezicht.

Op dinsdag 21 december verwelko-
men we naar traditie het CAW voor 
hun kerstfeest.

Lokaal Toekomststraat

Wij lazen in enkele bijdragen over een vergeten bladzijde in de geschiedenis van de 
William Tyndale gemeente. Oorspronkelijk vanuit Brussel bewerkt, maar uitein-
delijk vanuit de Silo-gemeente gesticht en bediend. Vilvoorde kreeg als de andere 
Silo-posten haar eigen naam “Bethanië”. (Bethanië was de naam van de post in 
Etterbeek die in 1903 werd opgeheven).
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een mededisicipel zijner leerjaren tijdelijk ter zijde staat, en wel onze A. Ver-
cruijsse.   

…

De banken uit Silo’s Emmanuëlzaal, aldaar door stoelen vervangen, staan nu in 
Vilvoorden met nog anderen aangevuld en door onze Br. zelf bijgewerkt: ook 
het oude orgel uit Bethel, vol herinneringen aan verspreiden zegen en zang, 
doet daar eveneens goeden dienst."

…

Het is niet altijd eenvoudig om zeker wat data betreft juist te zijn. Zo lees ik 
elders dat de evangelisatie in Vilvoorde pas echt in 1902 begon.

De opleidingsschool was er van 1907 tot in 1911 doch elders in 
de stad.

In 1907 spreekt men van een echte een kapel waar op 25 juni 
1908 een hele dag vergaderd werd door de synode van de lan-
delijk kerk (de Bond van Protestantse - Evangelische kerken 
van het Koninkrijk België). Deze kapel staat zoals in een vorige 
bijdrage beschreven in de Vlaamsche straat nr. 37 dixit H.R. 
Boudin. 

Na het verhaal van de Opleidingsschool tot in 1911, loopt een an-
der verhaal dat van de aanvraag, in datzelfde jaar, tot het plaat-
sen van een monument ter nagedachtenis van de marteldood 
van William Tyndale; met haar ‘inhuldiging’ in 1913.  Datzelfde 
monument wordt kort daarna al beschadigd bij beschietingen 
eigen aan de oorlog; waarin de Duitsers in deze Grote Oorlog 
(of WO I) het huis en kapel in deze stad in beslag namen. Van 
de nood een deugd makend zien wij, enkele leden van de Vil-
voordse gemeenschap in die tijd te voet naar de Silo-kerk gaan 
om er de erediensten bij te wonen.

Daar breekt de Silo-tijd af. Om vanuit het Landsevangelisatie-
werk over te gaan naar een andere samenwerking of zeg ‘kerk-
genootschap’, met vaak dezelfde mensen, om slechts de namen 
Meeuwes en Parmentier te noemen.

Met Joseph Meeuwes maken wij de overgang naar de Metho-
distische periode.

Maar wij moesten recht doen aan de Silo-periode en haar me-
dewerkers in Vilvoorde in onze plaatselijke gemeente tussen 1900 en 1914 !

Zo kregen wij — samenvattend — eerst de Nederlandse bezetting met haar 
aalmoezeniers. Een aantal evangelisatie initiatieven vanuit Brussel, Leuven 
en Mechelen. Opgevolgd door het Silo-werk en haar plaatselijke evangelisatie- 
en gemeentewerk. De breuk door de Grote Oorlog, geeft uiteindelijk honderd 
bewogen maar ook boeiende jaren.

 W.Willems

Lokaal Toekomststraat
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Kleurplaat
Maarten Luthers 95 stellingen
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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


