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Hopen… en uitzien naar  
het licht
Dit is de tijd van de dagen die steeds korter en kouder worden. Dat is al zo 
in de natuur, maar door de toch weer toenemende Corona-besmettingen 
lijken ze precies nóg korter en kouder te worden. “Ik heb het helemaal 
gehad met Corona”, zei een gemeentelid laatst tegen me. Zij wist heel goed 
dat het virus zich er niets van aantrekt als wij het er helemaal mee gehad 
hebben. Maar dat maakt het gevoel er niet minder om. 

Juist in deze donkere tijd van 
het jaar viert de Christelijke traditie 
een aantal feesten, die je ‘lichtfees-
ten’ zou kunnen noemen. In België 
is 11 november vooral bekend als de 
herdenkingsdag voor de gesneuvel-
den van de Eerste Wereldoorlog. In 
mijn geboortedorp Koog aan de Zaan, 
een paar kilometer boven Amster-
dam, was 11 november in de eerste 
plaats het feest van Sint-Maarten. 
Alle kinderen van het dorp - katho-
liek, protestants en onkerkelijk - gin-
gen ’s avonds de huizen langs om 
Sint-Maartenliedjes te zingen en be-

loond te worden met snoep. Op 6 de-
cember vieren we natuurlijk het feest 
van Sinterklaas ofwel Sint-Nicolaas. 
Zo leven we toe naar het lichtfeest bij 
uitstek: Kerstmis. 

In de kerk loopt de weg naar Kerst-
mis langs de vier zondagen van de 
Advent. Dat woord is afgeleid van 
het Latijnse Adventus - aankomst. 
Zoals Kerstmis het lichtfeest bij uit-
stek is, is de Advent bij uitstek de 
tijd van verwachting. De liederen 
die horen bij deze tijd, zinderen ge-
woon van die verwachting. Hetzelfde 
geldt voor de lezingen uit de Oudtes-
tamentische profeten, die we lezen 
op de Adventszondagen. Ik denk dat 
dit gevoel van verwachting tijdens 
de Advent precies zo sterk kan zijn, 
omdat het steeds donkerder wordt 
en daarmee het verlangen naar licht 
steeds groter. En die donkere dagen 
in de natuur zijn dan weer een beeld 
voor de duisternis, die zo vaak heerst 
in onze wereld. De duisternis van de 
hebzucht, waardoor een paar mensen 
zwelgen in weelde terwijl duizen-
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 17 
november. Lisa Balepa werd ver-
welkomd als nieuw kerkenraads-
lid. 

De bevestigingsdienst zal plaats-
vinden op 12 december.

De gemeentevergadering van 7 no-
vember werd overlopen alsook de 
diensten van de afgelopen maan-
den. 

Afspraken voor ons familiekerst-
feest op 25 december om 15u30 in 
onze kerk werden gemaakt.

De kerkenraad is volop bezig om 
de eindejaar activiteiten in de ge-
meente te plannen. Wij werpen al 
een blik op het nieuwe jaar met de 
nieuwjaarsreceptie op 30 januari 
2022. 

Ook stelden we al een datum vast 
voor de volgende gemeenteverga-
dering nl. zondag 27 maart 2022.

den niet genoeg te eten hebben. De 
duisternis van de harteloosheid die 
radeloze mensen, op zoek naar een 
beter leven, als pionnen gebruikt op 
het internationale schaakbord. De 
duisternis van dreigende klimaatver-
andering, die in onze tijd al zoveel 
slachtoffers eist en dat in de toekomst 
alleen maar méér zal doen. In deze 
duistere tijden verlangen velen van 
ons des te meer naar licht en naar een 
einde aan al dat kwaad, waar we zelf 
- of we willen of niet - ook deel aan 
hebben, als inwoners van deze gebro-
ken wereld. 

Misschien wordt de geest van Advent 
nog wel het beste samengevat in lied 
465 van het Nieuwe Liedboek:

Hopen – en uitzien naar het licht

Hopen – weten dat het kwade zwicht

Hopen – Christus komt, het ware 
licht…

Als Christenen geloven we, desnoods 
tegen de klippen op, dat dit licht naar 
ons toegekomen is in het kind van 
Bethlehem. Het kind dat werd gebo-
ren onder armelijke omstandigheden, 
maar herkend werd door herders aan 
de rand van de samenleving als God-
met-ons. Dáár leven we naar toe in 
deze donkere Adventsdagen.

  Heleen Ransijn
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Cadeautips voor 
Kerstmis: 2 toffe 
boeken 

Bijbelinfographics voor 
kids (Uitgeverij Columbus)

met een verzameling infographics die 
tal van bijbelse kernwoorden, VIPs en 
rare feitjes weergeeft en al aan z'n 
2de druk toe is. 

Een boek met kleurrijke infographics 
over de Bijbel is natuurlijk verras-
send en geweldig! Dit is een fantas-
tisch boek voor kinderen die niet zo- veel van lezen houden, maar wel gek 

zijn op weetjes en informatie.
De meest vreemde Bijbelverhalen 
staan uitgetekend, maar ook de meest 
bijzondere personen (ooit gehoord 
van de ninja skills van Ehud?) en 
natuurlijk lees je informatie over de 
maat van de ark, de tabernakel en het 
nieuwe Jeruzalem.

De gouden speld:  
Stefan en Liese  
(Uitgeverij Gideon)

Het is het jaar 1525. Europa staat op 
zijn kop door de nieuwe leer van de 
vroegere monnik Maarten Luther: al-
leen geloof, alleen genade, alleen de 
Bijbel.

Stefan is wees en groeit op bij zijn 
opa in Keulen. Hij is bevriend met 
Liese en werkt als letterzetter in een 
drukkerij. Op een dag vraagt de ge-
vluchte Engelsman William Tyndale 

Pastoraat
Op 20 november werd de moeder van 
Bernice Antwi in Ghana begraven. Zij 
was plotseling overleden in Accra op 15 
september. We wensen Bernice, Elvis, 
kinderen en familie veel sterkte.

Drie berichten over 
het Open Huis

Adventsviering
Op woensdag 8 december om 11 uur 
willen we Advent vieren in het Open 
Huis. Aansluitend wordt er in een 
broodmaaltijd voorzien. Wilt u ook 
komen? Dan kan u zich inschrijven 
op een intekenlijst in de koffiezaal en 
dit voor 1 december aub.

Wij hopen dat deze nare Coronatijd 
geen spelbreker wordt.

Vanaf 12 januari:  
Lunch in het Open Huis
Naast de vaste bezoekers tijdens het 
open huis hopen we toch dat er in 
de toekomst met regelmaat van de 
klok ook andere bezoekers komen. 
Daarom zal vanaf volgend jaar 2022 
eenmaal in de maand op woensdag na 
het Open Huis in een lunch voorzien 
worden . De eerste keer doen we dit 
op 12 januari. Dit keer met een fees-
telijk tintje. Tijdens de lockdown viel 
ook het 20-jarig bestaan van het Open 
Huis. Omdat zowel de kerk als het 
Open Huis toen gesloten waren, kon-
den we dit toen niet vieren. Daarom 
willen we dit nu wél doen .

Vanaf 19 januari:  
Rondleiding Tyndalemuseum 
tijdens het Open Huis
Eenmaal in de maand tijdens de kof-
fieochtend wordt een geleidbezoek in 
ons William Tyndalemuseum georga-
niseerd. De eerste keer op 19 januari 
zal dit bezoek doorgaan. 

Het is vanzelfsprekend dat er wordt 
gevraagd om zich in te schrijven voor 
de lunch.U kan altijd een familielid 
vriendin of buur meenemen. Evenzo 
voor een geleidbezoek aan het museum. 
Weet u allen welkom!

Op donderdagavond 16 december 
vindt in onze kerk een bijzondere avond 
plaats! Samen met onze medegelovi-
gen van de RK parochie wordt dit een 
avond van bezinning en liederen in de 
advent.

Op deze avond zingen we liederen en 
luisteren we naar teksten uit beide tra-
dities om ons voor te bereiden op het 
feest van Jezus' geboorte. 

In de adventsperiode bereiden Christe-
nen zich voor op het kerstfeest en dat 
willen we samen zingend en biddend 
doen. Een ontmoeting van twee Chris-
telijke tradities én een mooie ontmoe-
ting met elkaar. 

Liederen uit beide geloofsgemeen-
schappen staan op het programma, met 
orgelbegeleiding van Niels Grundt vig 
Nielsen. Pastoor Geert Aelbrecht en do-
minee Heleen Ransijn zullen daarnaast 
enige teksten voordragen uit de rijke 
Adventstraditie van katholieken en pro-
testanten. 

Ook wie zelf niet graag zingt is welkom 
en kan luisterend meevieren.

Waar: Protestantse Kerk William Tyn-
dale-Siko
Wanneer: Donderdag 16 december. 
We starten om 20 uur en ronden af rond 
21u30. 

Na het zingen is er koffie en thee.

Samen op weg naar Kerstmis
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of Stefan wil meewerken aan een ge-
heime opdracht in de drukkerij. Het 
werk wordt echter bemoeilijkt door 
de strenge doctor Dobneck.
In de jeugdserie ‘De gouden speld’ 
beleven tieners spannende avontu-
ren tegen de achtergrond van de ge-
schiedenis van het christelijk geloof. 
Stefan & Liese is het vijfde deel van 
de serie. 
Een spannend jeugdboek voor alle le-
zers van 11 tot 100 jaar oud!
Beide boeken zijn te bestellen via Stan-
daard Boekhandels. 
Dank aan Bieke De Nijn voor deze boe-
kentips!

28 nov. - 1e zondag van de Advent: 
 Lucas 1:5-25

5 dec. - 2e zondag van de Advent:  
 Lucas 1:26-38

12 dec. - 3e zondag van de Advent:  
 Lucas 1:39-56

19 dec. - 4e zondag van de Advent:  
 Lucas 1:57-80

25 december - Kerst: 
 Lucas 2:1-20

26 december - 2e Kerstdag:  
 Matteüs 23,34-39

Eind november is de Advent begon-
nen: de periode van vier zondagen 
ter voorbereiding op Kerstmis. Met 

Advent is ook het nieuwe kerkelijke 
jaar begonnen. Het leesrooster volgt 
een cyclus van drie jaren, die worden 
aangeduid als A, B en C. Het kerkelijk 
jaar 2021-2022, is een ‘C-jaar’. In een 
‘C-jaar’ lezen we vooral uit het evan-
gelie van Lucas. 

Van alle evangelisten besteedt Lucas 
de meeste aandacht aan de geboorte 
en kinderjaren van Jezus. Maar ook 
aan wat er nog voorafging aan de ge-
boorte van de Heer, die bij Lucas pas 
gebeurt in het tweede hoofdstuk. 

Op de zondagen in de Advent lezen 
we uit het eerste hoofdstuk van het 
Lucas-evangelie. Hierin worden twee 
geboortes aangekondigd: die van Jo-

hannes de Doper en die van Jezus zelf. 
Johannes de Doper is volgens Lucas 
het kind van twee oude mensen uit 
de priesterstand: Zacharias en Eli-
sabeth. Daarbij stelt Lucas Elisabeth 
ook voor als een bloedverwante van 
Maria, de moeder van Jezus. In de 
verhalen van aankondiging en ge-
boorte klinken allerlei echo’s door 
uit het Oude Testament: Abraham en 
Sara die op hoge leeftijd nog steeds 
geen erfgenaam hebben, de lofzang 
van Hanna die tegen alle verwachtin-
gen in moeder wordt van de profeet 
Samuël, voorspellingen van profeten 
over een einde aan de ellende waarin 
het oude volk Israël verkeert. Zo wor-
den de geboortes van zowel Johannes 
de Doper als Jezus zelf neergezet als 
uitzonderlijke geboortes. Dit verhaal 
vol van hoop en verwachting wordt 
ondersteund door twee lofzangen: de 
lofzang van Maria als zij - zelf zwan-

ger van Jezus - de eveneens zwangere 
Elisabeth ontmoet, en de lofzang van 
Zacharias bij de geboorte van zijn 
zoon Johannes. 

In de Kerstnacht wordt vanouds het 
geboorteverhaal van Jezus gelezen uit 
het tweede hoofdstuk van het Lucas-
evangelie. De lijn van geboortever-
halen wordt op 26 december, dat dit 
jaar op een zondag valt, echter on-
derbroken. Dit komt omdat op deze 
datum vanouds de eerste martelaar 
van het Christendom wordt herdacht: 
de diaken Stephanus, die volgens de 
Handelingen der Apostelen in Jeruza-
lem gestenigd werd na verhoor door 
de hogepriester. De evangelielezing 
die hierbij hoort komt uit één van de 
laatste hoofdstukken van het Matthe-
us-evangelie, waarin Jezus een klaag-
zang aanheft over Jeruzalem, waar 
profeten gedood worden.

Bij de lezingen van de zondag

Het is jouw verjaardag
Gefeliciteerd

DECEMBER
03 Serena ANNAN
04 Lea DEPOORTER
04 Karin VERSELE-DE JONGE
12 Ledo JEVERTON
13 Margreet MOGONTA
14 Life FUMEY
19 Hilde VANDERHAEGEN
20 Sarah UMUTOMI
22 Mathilde FUMEY
22Alexander EGTER-VAN WISSEKERKE
24 Joël BERARDIS
29 Katalin BUDAY

Oproep Vrijwilligers

Lieve gemeenteleden, de afgelo-
pen maanden hebben wij gemerkt 
dat het aantal vrijwilligers om 
koffie te zetten en te schenken 
aan het dalen zijn. Graag een war-
me oproep om jullie in te schrij-
ven op het bestaande rooster voor 
het vierde kwartaal, dat uithangt 
in de kerkzaal. Alvast bedankt 
om jullie vrijwillig te engageren 
hiervoor.
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
DECEMBER

woensdag 01 10.00 uur Open Huis 
 19.30 uur  Kerkenraad

woensdag 08  10.00 uur Advent Open Huis

woensdag 15 10.00 uur Open Huis

donderdag 16  20.00 uur Oecumenische Advents-avond  
  ‘Samen op weg naar Kerst’

woensdag 22 10.00 uur Open Huis

zaterdag 25 15.30 uur  Familiekerstfeest

woensdag 29 10.00 uur Open Huis

JANUARI

woensdag 05 10.00 uur Open Huis

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 10

KERKDIENSTEN
ZONDAG 5 december 
Ds. H. Ransijn  
Extra collecte: Zending

ZONDAG 12 DECEMBER 
Ds. H. Ransijn 
Bevestigingsdienst van Lisa Balepa als nieuw kerkenraadslid

ZONDAG 19 DECEMBER 
Mevr. Kelly Keasberry

ZATERDAG 25 DECEMBER: FAMILIEKERSTFEEST OM 15:30U  
Collecte: project voor kinderen in de overstromingsgebieden,  
via onze zustergemeente Fontaine-l’Eveque

ZONDAG 26 DECEMBER
Eredienst in de Protestantse kerk Mechelen-Noord, 
samen met de protestantse gemeente van Mechelen-Noord
Voorgangers: ds J.H. Brouwer en ds H. Ransijn

ZONDAG 2 JANUARI
Eredienst in onze kerk, 
samen met de protestantse gemeente van Mechelen-Noord
Voorgangers: ds J.H. Brouwer en ds H. Ransijn 
Extra collecte: Diaconie

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 vergeet dan niet het doel van de collecte 
(komende maanden "Zending" en "Kerst – Kerst-Solidariteit Overstromingen" 
en "Diaconie") te vermelden.

op 5 december voor de zending
Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze coördineert het beleid m.b.t. 
Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, begroting en werkplan-
nen. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden o.a Zuid-Afrika en 
Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

op 25 december voor het Project  
"Kerst-Solidariteit Overstromingen”
De collecte bij de familiekerstviering is bestemd voor de actie "Kerst-Solidariteit 
Overstromingen" van onze zustergemeente Fontaine-l'Eveque. Onze zustergemeen-
te heeft zich direct na de watersnood in juli ingezet voor humanitaire hulp aan de 
slachtoffers van de overstromingen. In december begint de gemeente van Fontain-
l'Eveque een nieuwe actie, die vooral gericht is op de kinderen die van de overstro-
mingen te lijden hebben gehad en nu nog steeds met de gevolgen te maken hebben.

op 2 januari voor de 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.

De zondagen 26 december 2021 en 2 januari 2022

Op de laatste zondag van 2021 en de eerste zondag van 2022 vieren we 
de zondagse eredienst in samenwerking met de gemeente van Mechelen-
Noord. Op zondag 26 december zijn jullie allemaal welkom in de Protestant-
se Kerk van Mechelen-Noord, Keizerstraat 26-28, 2800 Mechelen. Op zon-
dag 2 januari ontvangen wij onze zusters en broeders uit Mechelen-Noord 
graag in onze eigen William Tyndale-Silo-kerk. Van harte aanbevolen!

Naar een Methodistische tijd in Vilvoorde
Een misleidende titel. Want verandert een gemeente zomaar van richting in haar 
geloven en beleven? Sterker nog, als predikanten uit de Silo-richting, onder de 
Methodistische tijd terug keren, zijn zij dan methodisten ? Of wanneer predikanten 
zelf dat etiketje Methodistisch niet gedragen krijgen, omdat ons Protestantisme zo 
kleinschalig is. Kenmerkend voor deze generatie voorgangers is dat hun opleiding 
nooit Methodistisch was of kon zijn.

Collectes:
19 sept: 149,50 / 26 sept: 256,20 / 3 okt: 
136,00 / 10 okt: 203,40 / 17 okt: 164,50 
/ 24 okt: 195,9 / 7 nov: 119,40 / 14 nov: 
125 € / 21 nov: 201.10 €
“Corona” collectes
13 okt: 100,00 / 25 okt: 50,00 
Collectes voor derden:
3 okt: 76,00 + 50,00 (Kirinda) / 7 nov: 
125,0 + 50,00 (PSC)
Vrijwillige bijdragen:
4 okt: 20,00 / 5 okt: 25,00 / 10 okt: 50,00 

+ 50,00 / 14 okt: 1000,00 / 16 okt: 100,00 
/18 okt: 15,00 / 2 nov: 20,00 / 5 nov: 
25,00 / 10 nov: 50,00 / 18 nov: 15,00
Giften: 
6 okt:: 275,00 / 9 okt: 100,00 / 18 okt: 
60,00 / 7 nov: 100,00 / 8 nov: 50,00
Giften voor de Ring: 
13 okt: 25,00 / 16 okt: 12,50 / 18 okt: 
10,00 / 25 okt: 15,00 / 16 nov: 10,00
Zondagsschool:
Tot oktober: 32,00

Overzicht Collectes en giften van 19/09 t/m 21/11/2021

Lees verder op blz. 12

Meezingen op Eerste Kerstdag

Door de nog steeds voortgaande Corona-pandemie zien de plannen voor het 
familiekerstfeest op 25 december er weer helemaal anders uit dan de vorige 
jaren. We willen op Eerste Kerstdag een warme meezingdienst vieren met het 
bijbels kerstverhaal als rode draad. De leiding ligt in handen van Karin Versele, 
met medewerking van vele anderen.... 
De speciale Kerstcollecte is dit jaar bestemd voor de actie "Kerst-Solidariteit 
Overstromingen" van onze zustergemeente Fontaine-l'Eveque. Onze zusterge-
meente heeft zich direct na de watersnood in juli ingezet voor humanitaire hulp 
aan de slachtoffers van de overstromingen. In december begint de gemeente 
van Fontain-l'Eveque een nieuwe actie, die vooral gericht is op de kinderen 
die van de overstromingen te lijden hebben gehad en nu nog steeds met de 
gevolgen te maken hebben. Samen zullen we er met Kerstmis een hartverwar-
mend feest van maken!
De Kerstviering is zoals gewoonlijk op Eerste Kerstdag 's middags om 15:30u. 
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Het blad dat zowat symbool staat voor dit werk is het “Christelijk Volksblad” 
met daarnaast een meer inhoudelijk blad de “Blijde Boodschap”. Titel en re-
dactie spreken voor zichzelf: “Christelijk Volksblad Evangeliebode voor Noord- 
en Zuid- Nederland”; waarin regelmatig geschreven wordt over België. Deels 
omdat ds. N. de Jonge als predikant in Nederland, regelmatig naar België kwam 
en ook hier werkte in haar beginperiode.

Bladeren in zulke oude periodieken is snoepen van de veranderende wereld.

Eén van de evangelisatie-thema’s was de strijd tegen het alcoholisme. Een 
groot probleem bij de lagere bevolkingsgroepen die reeds in grote armoede 
leefden. Op de tentoonstelling die wij hielden in onze William Tyndale kerk 
rond onze presentie in de stad Vilvoorde en haar geschiedenis, hingen een 
reeks affiches - uit de collectie van Wim Barvoets lid van Silo en medewerker 
in de Drukkerij van het Silo-werk van N. de Jonge – illustreerde deze periode 
zeer goed.

Bladerend in het Christelijk Volksblad moest ik toch wel mijn verwondering 
onderdrukken wanneer ik daar (als financiering uit reclame) een wekelijkse 
reclame vind van één of soms meerdere adverteerders voor rokers op zoek naar 
goede sigaren, onder de aanspreektitel “HH Rookers” ( Jaargang 23 1894-95.)

Zou het kunnen dat we vandaag toleranter tegenover drinken dan roken staan? 

Op het Christelijk Volksblad door de vele jaren heen – meer dan honderd 
jaargangen - kom ik later nog wel eens terug, het is een bron van informatie 
over ons plaatselijk Protestantisme en de verbondenheid tussen alle Vlaamse 
gemeenten met grote familieverbanden. 

W.Willems

Door de fusie van 1968 tot Protestantse Kerk van België (vanaf 1969) hief dit 
probleem zich op. Alleen behoort met diep respect gesproken te worden over 
deze kerkstructuur en de leiding onder de Methodistische kerk en een aantal 
gemeenten.

Dit verschil noemen wij naar de kerkstructuur de ecclesiologie; naar de inhoud 
spreken wij van theologie. Maar de eigenheid van het Belgisch Protestantisme 
hier in het bijzonder in Vlaanderen laat zich niet zomaar indelen naar kerk-
vormen uit het Buitenland. 

Twee opvallende opmerkingen wil ik eerst nog kwijt:

1- het Belgisch protestantisme in Vlaanderen werd sterk bepaald door de 
Stads- en Landsevangelisatie SILO. De gemeente die zich in het Brusselse 
hoofdkwartier van deze organisatie bevond, kreeg dezelfde naam “Silo”-
kerk (of gemeente). Zelfs bij de aanduiding ‘kerk’ kunnen wij ons vragen 
stellen. 

Deze Stads- en Lands-evangelisatiebeweging bepaalde de ontwikkeling van 
het plaatselijke protestantisme in Vlaanderen, op enkele grote steden na zoals 
Brussel, Antwerpen en Gent waar reeds langer al een Protestantisme aanwe-
zig was. Dat protestantisme werd vaak door buitenlanders gevormd. Uit dit 
evangelisatie werk ontstonden in kleinere steden na de Onafhankelijkheid van 
België 1830 (juister nog na 1839 met een eigen grondwet, de meest vooruit-
strevende toen van heel Europa) opnieuw gemeenten; zelfs waar er nog nooit 
protestanten waren.

Wie dus protestantisme in Vlaanderen zegt, kan niet om “Silo” heen. Vandaar 
dat de geschiedenis van onze WTS dat ook ademt. Zelfs als na de Grote Oor-
log (WO I) het methodisme zich hier in Vilvoorde opnieuw met Evangelisatie 
bezighoudt. Voor Vilvoorde kwamen haar pioniers – bijbelcolporteurs en evan-
gelisten - aanvankelijk uit de Silo-gemeente.

Dat Silo-werk had oorspronkelijk een grotere omvang. Het kwam uit Nederland 
en besloeg in de eerste plaats het evangelisatie werk in Nederland zelf. Vanuit 
Brussel en haar Nederlandse Protestantse gemeente voor de Nederlanders 
alhier, werd ook aan Vlaanderen gedacht en vanuit Brussel over Silo-Laken 
heen, en zo gestimuleerd naar heel Vlaanderen toe. Het gebruikte evangelisa-
tiemateriaal waren periodieken en traktaten, maar ook Bijbelgedeelten (met 
later zelfs hele Nieuwe Testamenten waarvan meerdere voorbeelden in ons 
Museum liggen).
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Kleurplaat
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