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DE RING

Je kunt niet door het leven  
zonder littekens 

Nr 6 - FEBRUARI 2022
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Ruimte om te genezen
Eén van de grote aanwinsten van de Coronatijd is voor mij 
'the Chapel community'. Een zogeheten social media-netwerk 
op internet, dat alweer bijna een jaar geleden werd opgericht 
op initiatief van mijn dierbare Amerikaanse collega Nadia 
Bolz-Weber. In 'the Chapel' is in nog geen jaar tijd een won-
derlijk soort gemeenschap ontstaan. Heel internationaal, en 
voor een groot deel via geschreven berichten. 

Maar soms spreken we el-
kaar min of meer 'live', dat is 

dan weer meestal via een internet-
videoverbinding. Zo organiseert 'the 
Chapel' drie keer per week een korte 
gebedsdienst die online te volgen is. 
Daarbij is ook veel ruimte voor in-
breng van de deelnemers aan die ge-
bedsdienst. 

De afgelopen maand, januari, was het 
verbindende thema "ons lichaam". 
Soms heel letterlijk: zo hebben we 
ook een keer uitgewisseld waar ie-
der van ons littekens had en waar die 
vandaan kwamen. Maar via die heel 
concrete littekens kwamen we ook 
op de andere wonden die ieder van 
ons tijdens haar of zijn leven heeft 
opgelopen. En wat blijkt dan: ieder 
van ons is wel op de een of andere 
manier verwond geraakt. Vaak vanuit 
onze kindertijd. Dat uit zich dan later 
vaak in problemen om goede relaties 
op te bouwen, in perfectionisme, in 
schuldgevoelens zonder duidelijke 
oorzaak… Ik noem maar een paar 
concrete voorbeelden, maar er zijn er 
nog veel meer. Veel van die wonden 

worden van de ene op de andere ge-
neratie doorgegeven omdat we vaak 
niet goed weten hoe die wonden te 
genezen, of omdat onze ouders of wij-
zelf niet eens wisten dat die wonden 
er waren. 

Als er één ding is dat ik in de loop van 
mijn eigen leven geleerd heb over dit 
soort wonden: ontdekken en erken-
nen dat ze er zijn is altijd de eerste 
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 12 
januari. De diensten van de afge-
lopen maanden werd overlopen 
met aandacht voor de gezamen-
lijke erediensten samen met de 
gemeente van Mechelen-Noord. 

De kerkenraad heeft ook de ko-
mende kaas – en wijnavond en het 
bezoek van onze zustergemeente 
Fontaine l’ Evêque verder bespro-
ken. 

De kerkenraad is gestart met de 
planning van de jaarvergadering 
van 27 maart. 

Volgende kerkenraad is op 2 febru-
ari.

stap naar genezing. Vaak zelfs de 
meest belangrijke stap. Tegelijk kan 
het een grote troost zijn om te we-
ten dat ik niet alleen sta met mijn 
verwondingen: ieder van ons draagt 
wonden met zich mee. Het is dus 
om te beginnen al niets om je over 
te schamen en al helemaal niet om 
je schuldig over te voelen. En áls we 
dan sommige van onze wonden kun-
nen genezen, dragen we nog altijd de 
littekens. 

En tegelijk zijn onze wonden – hoe te-
genstrijdig het ook mag klinken – een 
weg naar elkaar én naar God. Juist in 
het herkennen én erkennen van el-
kaars wonden kunnen we elkaar nabij 
zijn en elkaar helpen om te genezen. 
Ik vind het ook veelzeggend dat Jezus 
– de mens in wie God zelf naar ons 
toe kwam – na zijn verrijzenis juist 
herkend en erkend werd omdat zijn 
wonden nog zichtbaar waren. God 
zelf raakte gewond, en daarmee werd 
Hij, in de persoon van Jezus, nóg meer 
één van ons. Als wij, in naam van Je-
zus, met elkaar een ruimte kunnen 
vormen waarin ieders wonden her-
kend en erkend kunnen worden, om 
zo elkaar ook bij te staan op de weg 
naar genezing – dan is Hij werkelijk 
in ons midden. 

  Heleen Ransijn

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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Open Huis op bezoek in 
ons Museum,

Wij proberen het Open Huis wat extra 
belangstelling te geven. Daarom doen 
wij een poging , omdat op woensdag-
morgen ook het Museum open is, dit 
één keer per maand te combineren.
Woensdag 19 januari was een eerste 
bezoek. Gewoon het museum ontdek-
ken, met wat er staat en waarom. Deze 
bezoeken zijn maar een half uurtje. 
Vanaf nu zal er steeds een thema zijn.
Woensdag 23 februari beginnen wij 
gewoon bij het leven van William Tyn-
dale, een stukje gang en zijn kast in 
de zaal.
Iedereen is welkom en er wordt steeds 
voor en na het bezoek koffie en thee 
aangeboden, een kans om na te praten.      

Willy Willems

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

Pastoraat

Begin januari overleed de broer van 
Anneke Vercruysse. We wensen An-
neke en haar familie veel sterkte toe.

Mevr. Ingrid Versele heeft een ope-
ratie aan haar voet ondergaan en 
revalideert thuis verder.

20 februari 2022 
7e zondag na Epifanie:   
 Lucas 6:27-38

27 februari 2022  
8e zondag na Epifanie:   
 Lucas 6,39-49

In de maand februari zet het leesroos-
ter de reis door het Lucas-evangelie 
door, die direct na Epifanie al begon-
nen was - of met Kerstmis al, als we 
het geboorteverhaal van Lucas erbij 
betrekken. Nadat Lucas het openbare 
optreden van Jezus heeft laten begin-
nen in zijn geboortestreek Galilea, en 
dan in het bijzonder in zijn vaderstad 
Nazaret, horen we op de zondag 6 fe-
bruari hoe Jezus zijn eerste leerlingen 
roept. In het Lucas-evangelie volgt 
dan nog een lange passage met en-
kele genezingen en vooral met enkele 
botsingen met de religieuze autoritei-
ten. In het leesrooster worden deze 
om een onbekende reden echter over-
geslagen: de lezing van zondag 13 fe-
bruari maakt meteen een sprong naar 

de grote redevoering van Jezus. Deze 
is nog het meest bekend in de ver-
sie van het Matteüs-evangelie als ‘De 
Bergrede’. Lucas legt, zoals zo vaak 
gebeurt als twee of meer evangelies 
hetzelfde verhaal bevatten - andere 
accenten. Zo daalt in de versie van 
Lucas Jezus juist een berg af vóór hij 
met de toespraak begint. Op die berg 
heeft hij zich eerder teruggetrokken 
om te bidden, waarna ons verteld 
wordt hoe hij de twaalf apostelen 
uitkiest uit zijn leerlingen. Net zoals 
de Bergrede in het Matteüs-evangelie 
begint de ‘Veldrede’ (zoals de versie 
van Lucas ook wel genoemd wordt) 
met een reeks zaligsprekingen. Deze 
worden echter - anders dan in de 
Bergrede - gevolgd door een reeks 
waarschuwingen tegen diegenen die 
het hier op aarde al goed voor elkaar 
lijken te hebben. Op de twee volgende 
zondagen, 20 en 27 februari, wordt 
de ‘Veldrede’ voortgezet in de evan-
gelielezingen.

Bij de lezingen van de zondag

Gemeentevergadering
Op zondag 27 maart komen we samen op onze jaarlijkse gemeen-
tevergadering na de kerkdienst. De verslagen en rekeningen zullen 

dan besproken worden.
Voor de kerkenraad zijn wij nog steeds op zoek naar personen 
die zich kandidaat willen stellen voor komende termijnen van 
de kerkenraad. Wij hopen werkelijk op uw steun bij het zoeken 

naar meerdere kandidaten.

Overzicht financiën van  
1 november 2021 t/m  

21 december 2021

Het is jouw verjaardag
Gefeliciteerd

FEBRUARI
01 Emmanuella EWUSI
02 Elly VAN DER KRUIJT
11 Matthieu FIECHTER
20 Dennis ANNAN
22 Hanneke EYNS
24 Ernst VERCRUYSSE
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
FEBRUARI

woensdag 02 10.00 uur Open Huis

 19.30 uur Kerkenraad

woensdag 09 10.00 uur Open Huis - Lunch

 19.30 uur Districtsvergadering

woensdag 16 10.00 uur Open Huis

woensdag 23 10.00 uur Open Huis  
  & geleid bezoek in museum

MAART

woensdag 02 10.00 uur Open Huis

woensdag 09 10.00 uur Open Huis - Lunch

 19.30 uur Kerkenraad

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 10

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

ZONDAG 13 FEBRUARI 
Ds. H. Ransijn 

ZONDAG 20 FEBRUARI 
Ds. E. Delen

ZONDAG 27 FEBRUARI 
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 6 MAART  
Ds. H. Ransijn
Viering Heilig Avondmaal (onder voorbehoud - coronamaatregelen) 
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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Na de lockdown van 2020 was er bij 
ons allen weer de behoefte om als één 
grote familie kerstfeest te vieren in 
onze kerk.

De corona-kalender dreigde dit jaar 
ook weer op het laatste moment roet 
in het eten te komen gooien.

Maar een gemotiveerde zondag-
schoolleiding ging toch aan de slag 
met de vele ideeën van Karin en de 
medewerking van Joke.

De editie van 2021 moest een traditi-
oneel familiekerstfeest worden met 
véél zang van gekende liederen.

In deze setting was de medewerking 
van onze kerstorganist Yves Vercruy-
sse natuurlijk onmisbaar.

Het aanleren van het nieuwe kerstlied 
‘Kling Klokje Kling’ met onze kinde-

ren was nochtans niet evident met 
quarantaine en lastige mondmasker-
tjes.

De volharding van groot en klein 
heeft gemaakt dat het een mooi fami-
liefeest werd, full option met - zang 
- meditatie - beeldverhaal van ‘Het 
Kerstklokje’ en de kerstcollecte voor 
‘Enfants de l’inondation’.

Op de foto zijn ook de grotere tieners 
te zien die ondertussen hun overstap 
gemaakt hebben naar de ‘Grote Kerk’.

Onze dank gaat naar alle gulle gevers, 
naar Rudi voor de montage van het 
beeldverhaal en Michel voor de rea-
lisatie van de Liturgie.

Wat was het fijn om weer eens samen 
te zijn…

Paul

Zoals eerder al in De Ring te lezen 
was, hebben we afgelopen jaar de 
collecte bij de Familiekerstviering be-
stemd voor het project "Kerst-Solida-
riteit Overstromingen" van onze zus-
tergemeente Fontaine-l'Evêque. Onze 
zustergemeente heeft zich direct na 
de watersnood in juli ingezet voor 
humanitaire hulp aan de slachtoffers 
van de overstromingen, in het bij-
zonder in Aywaille (provincie Luik). 
In december begon de gemeente een 
nieuwe actie, die vooral gericht was 
op de kinderen die van de overstro-
mingen te lijden hebben gehad en nu 
nog steeds met de gevolgen te maken 
hebben. De collecte bij onze Familie-
kerstviering heeft het prachtige be-
drag opgebracht van €852,50. 

 Als dank ontvingen wij de volgende 
brief van ds Bernard-Zoltan Schüm-
mer van Fontaine-l’Evêque: 

“Aan iedereen die op de een of ande-
re manier heeft bijgedragen aan het 
succes van de operatie, wil ik in de 
eerste plaats een heel groot 'DANK 
JE WEL' zeggen. Bedankt voor alles 
wat is gedaan, zelfs in zusterparo-
chies in het noorden van het land, 
om de families te blijven steunen die 
zijn getroffen door de verschrikke-
lijke overstromingen die hun regio 
hebben getroffen en hun huizen 
hebben verwoest. Met verschillen-
de donaties die na de deadline zijn 
binnengekomen, hebben we opnieuw 
een bedrag waarmee we genoeg kun-
nen verwerven om een of twee trai-
lers te vullen en deze in de maand 
januari naar Aywaille te vervoeren.

God biddend om de voortzetting van 
dit werk te zegenen groet ik u broe-
derlijk, in Hem die wij met vreugde 
dienen,

Ds Bernard-Zoltan Schummer.”

Kerstcollecte voor kinderen  
van overstroomd Aywaille

Familiekerstfeest
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Hebt u al aan uw  
bijdrage voor de Ring 
gedacht?

Richtbijdrage voor 1 jaar: € 12,50

 
GIFTEN EN BIJDRAGEN 
IBAN: BE53 0010 3654 7353 
BIC: GEBABEBB 
t.n.v. De Ring, WTS Vilvoorde

Kijken naar het evangelisatiewerk voor 1928 

Vilvoorde en het Silo-werk
Met vervolg uit ZILVEREN JUBILEUM

Verder blijkt dat de colpoteur J. Meeu-
wes ook uit de Silo-kring kwam, en hij 
als A. Verder blijkt dat de colpoteur 
J. Meeuwes ook uit de Silo-kring kwam, 
en hij als A. Parmentier hart voor ons 
Vilvoorde had.

In het “HET BETHEL-BOEK” schrijft 
Ds. C.L. Laan (1901):

“Unum e pluribus… Uit vele voorbeel-
den dit eene. 

 Onze colporteur, Br Meeuwes, die nu, 
sinds zijne bekeering, al ruim 14 jaar 
in dienst van onze colportage werk-
zaam is, hij zou een boekdeel kunnen 
vullen als hij al zijne ervaringen en 
zegenrijke vruchten op den arbeid 
wilde beschrijven, die hij door Gods 
genade niet moede wordt in koude 
en hitte, ook bij ’t klimmen der jaren 
voort te zetten.” (Ik reken onze colpor-
teur dan net vijftig jaar!) 

En dan volgt een verhaal dat wij in 
het “zilveren gedenkboek” ook terug-
vinden.

Zoals al eerder geschreven is het 
levensverhaal en het actieve werk 

van Meeuwes ruim beschreven in het 
“Zilveren Jubileum”, dat een gedeel-

te wijdt aan zijn werk in Vilvoorde 
(pag.98-99 uitgave 1906)

“Ook VILVOORDE – waar nu een lo-
kaal reeds een jaar geleden gehuurd 
en een proefstation gevestigd is, is 
meermalen door onze pionier bezocht 
en in die mate bearbeid, dat hij zelf 
den stoot er aan gegeven heeft en 

Extra collectes
Op 6 februari voor Protes-
tantse Solidariteit (PS)
Protestantse Solidariteit is een chris-
telijke ontwikkelingsorganisatie, die 
ondersteuning biedt bij rampen en 
verschillende ontwikkelingsprojec-
ten. Sinds 1977 engageren ze zichzelf 
om samen met de meest kwetsbare 
gemeenschappen er naar te streven 

hen hun waardigheid terug te geven 
zoals God het heeft voorzien.

Op 6 maart 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. 

Adres- 
wijzigingen

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

Oproep 
 Vrijwilligers

Lieve gemeente-
leden, graag een 
warme oproep 
om koffie te 
schenken en 
ook voor taxi zoeken wij nog vrij-
willigers. 
Jullie opgeven kan bij Ingrid Versele. 
Alvast dank om jullie hiervoor te wil-
len engageren.

DE RING

J. Meeuwes
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ons Bestuur op de gedachte gebracht 
heeft, om ’t daar eens te wagen een 
geregeld arbeidsveld van evangelisa-
tie te beginnen, waartoe hij zichzel-
ven aanbood om er te gaan wonen en 
naar de mate zijner gaven en krach-
ten midden onder die menschen te 
gaan werken… mits bijgestaan door 
en onder toezicht van de Broeders 
uit Brussel. – Zooals hij daar onder 
kennelijke ervaring van Gods gena-
derijke nabijheid en Hoogere Geeste-
sinvloeden gearbeid en zich een kern 
van ernstig zoekende zielen gevormd 
heeft – mag hij ook voor Vilvoorde ge-
acht worden voor hetgeen daar met-
tertijd en met Gods hulp nog als wel-
gevestigde en vastgegronde Kring in 
een eigen Kapel wellicht kan tot stand 
komen; hoewel ’t daar een verre van 
gemakkelijk te bewerken bodem is.”

In “Vijftig jaren  Silo-vereeniging 
1874-1924" Staat in de lijst van de 
toenmalige gemeente: Schaarbeek-
Brussel – De Evangelisatie Bethel 
met bijpost Vilvoorde, Evangelist 
L.F.P. de Schepper.

De aanduiding Bethel gaat van Etter-
beek verder in Schaarbeek en blijft be-
houden na verkoop van de gebouwen 
waar de vrij evangelische gemeente 
thans nog kerkt en waar W.Toorman 
zijn taak vond na Vilvoorde, zoals we 
verder lezen.

(Daar bij Laan, lees ik bij Ronse D. 
Leterme als evangelist en de zus van 

mijn vader Th. Willems als onderwij-
zeres in de school)

Ik sluit voorlopig de periode van het 
werk door de Silo-vereniging in Vil-

voorde af met een blijk van erkente-
lijkheid aan H.R. Boudin die in zijn 
“Synodaal Gedenkboek 1839-1992” 
onze Colporteur J. Meeuwes opnam 
in de lijst van de voorgangers in onze 
stad: “H. Pauw, D. Rijke,  J.F. Talheim,  
J.J. Verhoef, A .van Schelven, Roos, J. 
Wagener, A. Van der Waeyen Pieters-
zen, J. Meeuwes, A. Parmentier, J.H. 
Gunning …" voor wij aan de Metho-
distische periode in Vilvoorde begin-
nen.

De verschillende fusies binnen ons 
synodaal Belgisch protestantisme 
zullen onze wortels en verleden weer 
samen brengen, nog voor de laatste 
fusie de cirkel rond maakt. Bijzonder! 
Doch al schrijvend blijkt hoeveel er 
nog te onderzoeken is en mij valt op 
in de bronnen uit de Silo-vereniging 
dat mij vele precieze data ontbreken.

W.Willems
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WerkbladVoorbereiding Bouwstenen

debijbel.nl/bijbelbasics

Werkblad (4-8 jaar)
Je moet goed zijn voor iedereen

Matteüs 5:43-48 | Je moet goed zijn voor iedereen

Kleurplaat:  Je  moet goed z iJn voor  iedereen
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BELGIE(N) - BELGIQUE

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


