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Geen optimisme, wél hoop
Een jaar geleden waagde ik het nog, om me voorzichtig optimistisch uit 
te laten over de Corona-pandemie. Als ik nu terugkijk op het jaar 2021 is 
het me intussen wel duidelijk geworden: er is geen reden voor optimisme.  

De pandemie woekert voort, 
er is sinds kort weer een nieu-
we variant bij, ik ben de tel 
kwijtgeraakt van afspraken 
die verzet of afgezegd moes-
ten worden omdat iemand Co-

rona gekregen had of in quarantaine 
zat. En dan al die grotere of kleinere 
menselijke tragedies. Scholieren die 
het toch al moeilijk hadden op school 
en het door de pandemie alleen maar 
moeilijker hebben gekregen. Ouderen 
of mensen met een kwetsbare ge-
zondheid, die al bijna twee jaar lang 
steeds eenzamer worden. Mensen die 
door de pandemie in de problemen 
zijn gekomen op hun werk. Zorgme-
dewerkers die op hun tandvlees lo-
pen. Enzovoorts. Enzovoorts. 

Geen reden voor optimisme dus. Be-
tekent dat nu ook dat we geen reden 
meer hebben voor hoop? Die twee 

woorden – hoop en optimisme – 
worden nog wel eens door elkaar 
gehaald. Nochtans zijn ze toch echt 
verschillend. Optimisme, dat bete-
kent letterlijk: uitgaan van de beste 
mogelijkheid onder de gegeven om-
standigheden. Maar hoop focust niet 
op de omstandigheden. Dat blijkt mis-
schien nog het sterkste als we in de 
Bijbel op zoek gaan naar teksten waar 
hoop bij te pas komt. Veel figuren in 
de Bijbel zien nul bewijs dat dingen 
beter zullen worden. Toch kiezen ze 
in zo'n situatie voor hoop. De profe-
ten zijn hier goede voorbeelden van, 
zoals bijvoorbeeld de profeet Hosea. 
Die leefde in een tijd waarin het oude 
volk Israël leefde onder de dreiging 
van het machtige Assyrische rijk. 
Maar midden in die dreiging putte 
Hosea hoop uit Gods trouw. In Hosea 
2:17 herinnert de profeet herinnert 

zich hoe God 
het volk Israël 
redde uit Egyp-
te. Gods trouw 
uit het verleden 
is een motiva-
tie voor hoop 
in de toekomst. 
Hosea kijkt als 
het ware voor-
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 1 de-
cember. De zondagsschoolleiding 
werd uitgenodigd om het begin 
van de vergadering bij te wonen 
om de afspraken rond de familie-
kerstviering te finaliseren. 

De diensten van de afgelopen 
maanden werd overlopen met aan-
dacht voor voleindingszondag. We 
overliepen ook de dienst van 12 de-
cember waarin Lisa Balepa als ker-
kenraadslid zal bevestigd worden.    

De kerkenraad bekeek ook de mo-
gelijkheid om kerstbezoeken te 
doen bij een aantal gemeentele-
den: gezien de coronamaatregelen 
is dat niet zo eenvoudig.   

Ook de nieuwjaarsreceptie op zon-
dag 30 januari werd besproken. 

Volgende kerkenraadvergadering 
staat gepland voor 12 januari.

uit, door terug te blikken en te ver-
trouwen op Gods karakter. Ook in het 
Nieuwe Testament hadden de eerste 
volgers van Jezus een dergelijke visie 
op hoop. Ze geloofden dat Jezus' le-
ven, dood en opstanding een nieuwe 
deur van hoop openden. 

Al deze uitingen van hoop hebben 
niets te maken met optimisme, maar 
alles met vertrouwen in Hem, die ons 
draagt. Ze hebben ook niets te ma-
ken met menselijk kunnen en mense-
lijke inspanning. Dat lijkt misschien 
irrationeel voor ons, mensen in de 
21e eeuw, levend in een wereld die 
in het teken staat van pandemie, kli-
maatcrisis, wereldwijde ongelijkheid 
en zoveel mensen die ontworteld en 
ontheemd zijn. Maar de profeet Ho-
sea – levend onder de dreiging van 
het Assyrische Rijk – had echt niet 
meer redenen om te hopen dan wij 
hebben. En de eerste christenen - 
levend onder de militaire bezetting 
van het Romeinse Rijk en onder de 
vervolging door de religieuze leiders 
in het toenmalige Heilige Land - had-
den ook echt niet meer redenen om te 
hopen. Nochtans durfden zij het aan, 
om op die hoop hun leven te bouwen. 
En aan wat zij ons nagelaten hebben 
kunnen wij zien, hoe leven vanuit 
hoop alle verschil van de wereld kan 
uitmaken. Zelfs al is er geen reden tot 
optimisme.

  Heleen Ransijn
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herinnering gebracht hoe de geboorte 
van Jezus - die onverwachtse en on-
gewone Koning - zelfs wijzen uit het 
Oosten naar Bethlehem bracht. 

 De lezingen die volgen op Epifanie 
hebben betrekking op het begin van 
het openbare leven van Jezus. Dat be-
gint met zijn doop, waarover we ho-
ren in de evangelielezing van zondag 
9 januari. In dit verhaal komen Johan-
nes de Doper en Jezus voor het eerst 
samen als volwassen mensen - na 
de ontmoeting tussen hun zwangere 
moeders in het allereerste hoofdstuk 
van het Lucas-evangelie. Het verhaal 
van de doop van Jezus door Johannes 
vinden we terug in alle evangelies, al 
verschillen de accenten. Marcus is zo-
als meestal beknopt en to the point. 
Bij Mattheüs vinden we een gesprek 
tussen Johannes en Jezus, waarin 
Johannes zichzelf onwaardig vindt 
om Jezus te dopen; het zou juist an-
dersom moeten zijn. In het evangelie 
van de naamgenoot van Johannes de 
Doper, Johannes de Evangelist, wordt 
de doop van Jezus niet met zoveel 
woorden verteld, maar verwijst de 
Doper er wel naar dat hij Jezus ge-
doopt heeft. Lucas houdt het kort, het 

kortste van alle vier. Hij is echter wel 
degene die verwijst naar de politieke 
spanningen die ontstonden door het 
optreden van Johannes. 

 Op 16 januari wordt de gang door het 
evangelie van Lucas even onderbro-
ken voor een verhaal uit het evange-
lie van Johannes: de bruiloft te Kana, 
waar Jezus - in de woorden van de 
evangelist Johannes - zijn eerste 'te-
ken' verricht door water in wijn te 
veranderen. Dan wordt op 23 en 30 
januari de draad weer opgepakt met 
het verhaal van het eerste onderricht 
door Jezus in Galilea. In de synagoge 
van zijn vaderstad Nazareth leest hij 
uit de profeet Jesaja en betrekt deze 
woorden op zichzelf. Zijn stadgenoten 
keren zich echter tegen hem, als hij 
hen erop wijst dat de oudtestamenti-
sche profeten ook niet welkom waren 
onder hun eigen mensen.

Oproep Vrijwilligers

Lieve gemeenteleden, graag een war-
me oproep om koffie te schenken en 
ook voor taxi zoeken wij nog vrijwil-
ligers. Jullie opgeven kan bij Ingrid 
Versele. Alvast dank om jullie hier-
voor te willen engageren.

Pastoraat
Ingrid Versele stuurde een mail naar 
Ledo en Juliana Jeverton om te vragen 
hoe het met hen ging na hun verhuis 
naar Nederland. Deze mail stuurden 
ze terug en willen we met jullie delen.

We wonen nu drie maanden in Neder-
land en wat is het snel gegaan. Juliana 
is blij met haar nieuwe baan en het gaat 
heel goed. We werden welkom geheten 
door de kerk in Nieuwegein. Ik (Ledo) 
speel padel ondertussen. Ik blijf voor 
mijn gezondheid zorgen. Ik schrijf ook 
nog steeds voor het tijdschrift in Brazilië 
en geef advies via internet aan studenten 
en families. We zijn blij maar missen jul-
lie allemaal. We hopen jullie snel te kun-
nen bezoeken. We blijven het nieuws uit 
België volgen. Mijn Nederlands wordt 
beter en ik leer graag. Wij wensen jullie 
een vrolijk kerstfeest en de hoop blijft 
levend in ons hart. 

Hartelijke groeten  
Ledo en Juliana

Open Huis

Vanaf januari hopen we toch dat er 
in de toekomst met regelmaat van de 
klok ook andere bezoekers komen. 
Daarom zal vanaf 2022 eenmaal in 
de maand, op woensdag, na het open 
huis in een lunch voorzien worden. 
De eerste keer doen we dit op 12 janu-
ari. Dit keer met een feestelijk tintje. 
Ons 20 jarig bestaan was in lockdown 
dus konden we dit niet vieren. Daar-
om gaan we dit nu wel doen.

Het museum is ook steeds 
open voor bezoekers.
Ook éénmaal in de maand, tijdens de 
koffieochtend, wordt een geleid be-
zoek in ons William Tyndalemuseum 
georganiseerd. De eerste keer is op 
19 januari.

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 geleid bezoek aan het mu-
seum.

Welkom aan u allen.

2 januari 2022 - Epifanie:  
 Matteüs 2:1-12

9 jan. '22 - 1e zondag na Epifanie:  
 Lucas 3:15-22

16 jan. '22 - 2e zondag na Epifanie:  
 Johannes 2:1-11

23 jan. '22 - 3e zondag na Epifanie:  
 Lucas 4:14-22

30 jan. '22 - 4e zondag na Epifanie:  
 Lucas 4:21-30

Het leesrooster heeft dit jaar de le-
zing van Epifanie toebedeeld aan 
zondag 2 januari. Vanouds is Epifa-
nie - populair bekend onder de naam 
'Driekoningen' - de afsluiting van de 
Kersttijd. Op deze dag wordt ons in 

Bij de lezingen  
van de zondag

Nieuwjaarsreceptie
De Raad van Bestuur en de Kerkenraad  

nodigen u van harte uit  
om het glas te heffen op het nieuwe jaar,  
op zondag 30 januari na de kerkdienst.
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
JANUARI

woensdag 05 10.00 uur Open Huis

woensdag 12 10.00 uur 20 jaar Open Huis  
  met feestlunch 
 19.30 uur Kerkenraad

woensdag 19 10.00 uur Open Huis 
  Geleid bezoek museum

woensdag 26 10.00 uur Open Huis 
 20.00 uur Raad van Bestuur

zondag 30 11.00 uur nieuwjaarsreceptie WTS kerk

FEBRUARI

woensdag 02 10.00 uur Open Huis 
 19.30 uur Kerkenraad

woensdag 09 10.00 uur Open Huis met lunch 
 19.30 uur Districtsvergadering ABL

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 8

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

ZONDAG 9 JANUARI 
Ds. H. Ransijn 

ZONDAG 16 JANUARI 
Ds. T. Schouten

ZONDAG 23 JANUARI 
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 30 JANUARI  
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 6 FEBRUARI
Ds. H. Ransijn
Extra collecte: Protestantse Solidariteit (PS)

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
Op 2 januari voor 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. 

Op 6 februari voor Protestantse Solidariteit (PS)
Protestantse Solidariteit is een christelijke ontwikkelingsorganisatie, die on-
dersteuning biedt bij rampen en verschillende ontwikkelingsprojecten. Sinds 
1977 engageren ze zichzelf om samen met de meest kwetsbare gemeenschap-
pen er naar te streven hen hun waardigheid terug te geven zoals God het heeft 
voorzien.

Vilvoorde steeds in de aandacht
Mag ik nog even blijven steken in het pre-methodistische tijdvakje. Bij mijn opzoe-
kingen viel mij op dat we het vaak over “evangelisten” hebben, en die komen dan 
ook weer sterk aan bod. Vilvoorde kende tot in 1975 geen gediplomeerde theologen 
(toen licentie in de theologie, nu masters), op dominee André Pieters na.

Adresveranderingen

Indien u gaat verhuizen of verhuisd 
bent graag uw adresverandering aan 
het secretariaat van de kerk (secre-
tariaat.wtskerk@gmail.com) doorge-
ven dan kunnen wij ervoor zorgen dat 
De Ring op uw nieuw adres geleverd 
wordt.

Het is jouw verjaardag
Gefeliciteerd

JANUARI
11 Ingrid VERSELE-DE JONGE
11 Andreas HOLSTERS
13 Exocé MAIMONA
16 Nicholas OTOO
23 Rudi DE JONGE
29 Tina FIECHTER

Collectes:
7 nov: 119,40 / 14 nov: 119,00 / 21 nov: 
201,10 / 28 nov: 90,80 / 5 dec: 193,00 / 
12 dec: 176,00 / 19 dec: 235,05

“Corona” collectes
21 dec: 250,00

Collectes voor derden:
7 nov: 125,0 + 50,00 (PSC) / 5 dec: 107,2 
(zending)

Vrijwillige bijdragen:
2 nov: 20,00 / 5 nov: 25,00 / 10 nov: 
50,00 / 18 nov: 15,00 / 1 dec: 50,00 / 
2 dec: 20,00 / 7 dec: 25,00 / 10 dec: 50,00 
/ 18 dec: 15,00

Giften: 
7 nov: 100,00 / 8 nov: 50,00 / 14 dec: 
50,00

Giften voor de Ring: 
16 nov: 10,00 / 1 dec: 15,00 / 16 dec: 
10,00

Overzicht financiën van  
1 november 2021 t/m  

21 december 2021

Doch geen verkeerd woord over de 
evangelisten die hier hun werk deden.

Toch waren er nog andere medewer-
kers en bij mijn lezen kwam ik één van 
hen steeds weer tegen Joseph Meeu-
wes, die in Ukkel overleed in 1933.

Het was bijbel-colporteur, wat wilde 
zeggen dat hij de evangelisten op-
leiding niet uit deed, maar een man 
van de daad werd.  In het Christelijke 
Volksblad van 3 juni 1933 verscheen 
een ruim in memoriam. Ik gebruik een 
andere bron.

W. Lutjeharms schrijft over hem in 
“De Vlaamse opleidingsschool van …“ 
pag.87 "MEEUWES, Joseph, geboren in 
Turnhout op 14-2-1851 en overleden op 
22-5-1933 te Ukkel. Hij is één van de 
belangrijkste kolporteurs vooral rond 
Brussel-Vilvoorde geweest en mag hier 
wel genoemd worden, omdat hij on-
getwijfeld grote invloed op de jonge 
kwekelingen van de school in Vilvoorde 
heeft gehad, die op het gebied van kol-
portage veel van hem geleerd hebben.”

Voor ons Vlaams Protestantisme heb-
ben wij een sterke basis gekregen juist 
vanuit die Vlamingen die zich voor de 
evangelie-verspreiding hebben inge-
zet. Hun geloof maakte van hen over-
tuigde getuigen van wat hen zo diep 
had geraakt. Wij noemden al heel wat 

evangelisten die door den lande zich 
geen moeite bespaarden. En door de 
wekelijkse Christel. Volksblad. heen 
lezen wij de verhalen van tegenstand, 
doch ook over doorzetting om het 
evangelie. Toch kan ik mij niet van de 
indruk ontdoen dat de grondlegging 
van dat protestantisme bij de basis 
lag, het afgelegde getuigenis en de 
volharding. Als kind werden de “Blijde 
Boodschap”-pen – tot ze niet meer ver-
schenen – ook bij ons thuis via de post 
bezorgd. Soms begrijpt een mens niet 
alles, maar onze kerkelijke archieven 
missen deze zo belangrijke periodieken 
die niet zozeer over het werk vertel-
den, denk aan het ‘Christelijk Volks-
blad’, dat ‘de Stem’ werd en verdween, 
zonder enig waardig opvolger. Het blad 
dat inhoud en opvoeding bracht, eigen-
lijk voor theologische vorming zorgde, 
die Blijde Boodschap,kreeg geen col-
lectie. Nu is ons geloven sterk geëvolu-
eerd, ons theologisch inzicht verruimd, 
en noem maar op, maar meer dan de 
kerkgeschiedenis mis ik daardoor de 
geschiedenis naar de inhoud. Daar 
hoort dan de vraag bij: wat maakte 
dat geloof zo aantrekkelijk voor hen 
die ons daarin zijn voorgegaan, ter-
wijl wij kerken zien sluiten en ik mij 
verbaas dat vloeken ongepast is, maar 
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“my God” een heel modern stopwoord 
werd, in een wereld bijna ‘without 
God’ !

Op de wereldtentoonstelling in Brussel 
van 1958 werkte nog de bijbelcolpor-
teur Emiel de Jonghe, één van de laat-
ste colporteurs (een geloofsgetuigen 
durf ik schrijven en vriend van mijn 
vader).

Zo iemand was Joseph Meeuwes.

In het al eerder genoemde  "Ons Zilve-
ren Jubileum – de stadsevangelisatie 
in Brussel en omstreken – 1 Nov. 1880-
1905" (Evangelisatie Drukkerij 1905) 
vind ik een heel hoofdstuk met als titel: 
“Daar komt onze “Blijde Boodschap” 
aan ! (Onze pionier Colporteur)” p. 82 
à 101. Zijn levensverhaal leest als een 
Dickensverhaal.  Gehandicapte jongen, 
al vroeg beide ouders kwijt, maar blijkt 
over een ziekte heen te zijn geraakt. 
Hij gaat al vroeg aan het werk in een 
papierfabriek in Turnhout. Naar eigen 
getuigenis ging hij liever naar de her-
berg dan naar de tempel !

"Daarop (citaat) in de volle zwellende 
Kainskracht  der jongelingsjaren zon-
der God in de wereld, nog geen 17 jaar 
oud , het soldatenleven in, vrijwillig 
dienst genomen: kanonier in Antwer-
pen …"

Na vijf jaar verlaat hij dan vrijwillig 
het leger, als een wees en zonder God.

Zwervend van fabriek naar fabriek, 
ondertussen trouw bijgestaan door zijn 
vrouw Josefine Ophof uit Antwerpen, 
die hem ook volgt wanneer hij tot het 
geloof komt.

Zo verlopen alweer een vijftal jaar tot 
hij op de “Caoutchouc-fabriek” door 
een medearbeider op het evangelie 
wordt gewezen. Maar zijn leven gaat 
zwalkend door, zo werkt hij nog in 
Nederland en Frankrijk in zelfde de 
branche, hoe dan ook met de nodige 
tegenslag. Het drama van menig arbei-
der in die tijd. Zeg vandaag dat hij de 
ruggengraat miste om van zijn leven 
een succes verhaal te maken.

Terug in Brussel waar hij ook al eerder 
was, krijgt hij nu levensmoe ergens bij 
het kanaal van Charleroi tussen An-
derlecht en Ruisbroek een ‘roeping’, 
die hem naar de “Silo-Barak” brengt, 
mogelijk tijdens een avondevangeli-
satiedienst. Na deze avond vindt hij 
opnieuw werk op de Antwerpse steen-
weg. Ook dat werk loopt na zes weken 
weer af. Maar er is iets veranderd, hij 
volgt de wekelijkse erediensten en kan 
via de ‘Vlaamsch-Christelijken Boek-
handel’ de uitgegeven boekjes verko-
pen. Dat deed hij jaren lang en kreeg 
als bijnaam “daar komt de 'Blijde Bood-
schap' aan", want die zat ook in zijn 
verkoop pakket. Het was een Vlaamse 
editie geworden, in Brussel gedrukt. 
Hij doorkruiste het hele land, soms tot 
in Nederland. Maar uiteindelijk bleef 
hij sterk werkzaam rond Brussel zo in 
Evere en later in Vilvoorde.

Wat Vilvoorde betreft volgt in februari 
een lang citaat uit zijn leven en een 
afsluitend deel; om na de Grote Oorlog 
een andere band tussen Silo en Vil-
voorde uit de doeken te doen.

W.Willems

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


