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DE RING

in onze handen gegeven  
om te bewerken én te bewaren 

Nr 7 - MAART 2022
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Zonde van de tijd ?
Op zaterdag 19 maart vindt een bijzondere synodeverga-
dering plaats van de VPKB. Bijzonder, omdat deze in haar 
geheel zal zijn gewijd aan de klimaatcrisis. Ja, diezelfde kli-
maatcrisis waar de kranten vol van staan. Door velen - juist 
ook door mensen met kennis van klimaatzaken - de grootste 
crisis van onze tijd genoemd. Méér nog dan de Coronacrisis, 
bijvoorbeeld.  

Goed, ik ga nu toch maar 
mijn eigen kaarten op ta-

fel leggen: ik vind het klimaat wél 
een zaak van geloof en kerk. De kli-
maatcrisis is onderdeel van een veel 
bredere bedreiging van onze aarde. 
Naast het klimaat hebben we ook te 
maken met verlies van biodiversiteit, 
of in iets minder dure woorden: een 
snelle vermindering van het aantal 
planten- en diersoorten. En dan heb 
ik het nog niet eens over vernieling 
van leefgebieden, uitbuiting van de 
zee; enzovoorts. Een bedreiging van 
onze aarde, die ons toch - zo belijdt 
het scheppingsverhaal - als mensen 
in handen is gegeven om te bewer-
ken én te bewaren.  Op de ontmoe-
tingsdag van predikanten verzorgde 
mijn collega Tom Schepers uit Aalst 
een boeiende opening, waarin hij een 
verband legde tussen de maaltijd des 
Heren en de schepping. In de maaltijd 
van brood en wijn, zo zei hij, verenigt 
Christus het beste van de natuur met 
het beste van menselijke cultuur in 
gemeenschap met God en met elkaar. 
De genezing van onze zieke aarde ligt 

dus niet in het bestrijden en mini-
maliseren van menselijke invloeden, 
maar juist in de goede participatie 
van ieder mens: bewerken én bewa-
ren. Stof tot nadenken, ook of juist 
voor navolgers van Christus. 

Later op die ontmoetingsdag - die 
overigens zoals zoveel bijeenkom-
sten nog steeds ‘online’ plaatsvond 
- raakte ik opnieuw met collega’s in 
gesprek over de vraag, of zorg voor de 
aarde wel bij onze ‘core business’ als 
kerk hoort. Moet het in de kerk niet 
veel meer gaan over bekering en over 
de bevrijding van zonde? Trouwens, 
in de evangelies wordt de zorg om de 
aarde nergens genoemd. 

Het mooie van dat gesprek was, dat 
we elkaar uiteindelijk toch vonden - 
juist op dat punt van bekering en van 
verlossing van zonde. Nee, de zorg 
om de aarde wordt nergens genoemd 
in de evangeliën. Maar is het niet zo, 
dat ieder tijdperk opnieuw de vraag 
moet stellen, want hier en nu het ge-
zicht van dat beladen begrip ‘zonde’ 
is? Zonde als: verbreken van het ver-
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 2 fe-
bruari. Er was aandacht voor de 
diensten van de afgelopen maan-
den. De kerkenraad besprak het 
bezoek van onze zustergemeente 
Fontaine l’ Evêque op zondag 1 mei 
a.s. (natuurlijk als de coronamaa-
tregelen dit toestaan). De werk-
groep hierrond kwam al een keer 
bij elkaar en is volop bezig met 
de voorbereidingen. De jaarver-
gadering van 27 maart kwam ook 
aan bod tijdens onze maandelijkse 
vergadering. De komende kaas-en 
wijnavond zal doorgaan op vrijdag 
13 mei a.s. De gezamenlijke ere-
diensten in de goede week werden 
overlopen en de kerkenraad ging 
akkoord om, zoals vroeger, Witte 
donderdag te vieren in de Graan-
marktkerk en Goede Vrijdag in 
onze eigen WTS kerk. 

Volgende kerkenraad is op 9 
maart. We gaan dan ook bekijken 
of het terug mogelijk is om samen 
het Heilig Avondmaal te vieren.

bond met God, dat verbond dat ons 
vraagt om recht te doen en zorg te 
dragen voor kwetsbare mensen? En is 
de bedreiging van onze zo kwetsbare 
aarde dan niet in onze tijd als zonde 
te benoemen? Hebben we in onze tijd 
geen nood aan bekering om van die 
zonde verlost te worden? Dát was 
het moment, dat we elkaar vonden 
- aarzelend en zoekend weliswaar, 
maar de opening was gemaakt (we 
hebben al een halve afspraak om dit 
gesprek voort te zetten). De klimaat-
crisis: niet als ‘zonde van onze tijd’, 
in de zin van: tijdsverspilling. Wél als 
‘zonde van onze tijd’: een zonde die 
voortkomt uit onze omgang met de 
aarde in deze tijd, en die vraagt om 
bekering. Bekering tot de aarde als 
door God gegeven schepping, die wij 
mogen bewerken en bewaren. Beke-
ring, opdat er verlossing, bevrijding, 
kan gebeuren.

  Heleen Ransijn
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Pastoraat

Mevrouw Ingrid Versele herstelt thuis 
van haar voetoperatie. We wensen haar 
een spoedig herstel.

6 maart 2022 – 1e zondag van de 
Veertigdagentijd – Lucas 4:1-13

13 maart 2022 – 2e zondag van de 
Veertigdagentijd – Lucas 9:28-36

20 maart 2022 – 3e zondag van de 
Veertigdagentijd – Lucas 13:1-9

27 maart 2022 – 4e zondag van de 
Veertigdagentijd – Lucas 15:11-32

Op zondag 6 maart begint de Veer-
tigdagentijd: de voorbereidingstijd 
op Pasen. In deze periode blijven we 
dit jaar het evangelie van Lucas vol-
gen. In tegenstelling tot acht  zonda-
gen na Epifanie volgt het leesrooster 
geen doorgaand verhaal, maar gaat 
het met nogal grote passen door het 
Lucas-evangelie heen. 

Op zondag 6 maart, de eerste zon-
dag van de Veertigdagentijd, maakt 
het leesrooster een soort ‘flashback’ 
naar de tijd die Jezus doorbracht in 
de woestijn, direct na zijn doop door 
Johannes de Doper. Hier wordt hij op 
de proef gesteld door de duivel. Ons 
woord ‘duivel’ is een verbastering van 
het Griekse woord diabolos, letterlijk 
vertaald: de door-de-war-gooier. De 

diabolos probeert Jezus als het ware 
van de wijs te brengen en zo over te 
halen om de weg van de minste weer-
stand te kiezen en af te zien van zijn 
missie. 

Op zondag 13 maart maken we een 
sprong vooruit naar de verheerlijking 
op de berg Tabor, waarin Jezus aan 
drie van zijn leerlingen wordt ge-
openbaard als de Messias, de even-
knie van Mozes en Elia, die verschij-
nen om met Jezus te spreken over zijn 
levenseinde. Het kruis werpt midden 
in de verheerlijking zijn schaduw al 
vooruit. 

Op zondag 20 maart zijn Jezus en 
zijn leerlingen al enige hoofdstukken 
lang op weg naar Jeruzalem. Anders 
dan bijvoorbeeld Marcus die slechts 
één hoofdstuk besteedt aan de hele 
reis naar Jeruzalem, geeft Lucas uit-
gebreid aandacht aan ontmoetingen 
die Jezus heeft tijdens de reis en het 
onderwijs dat hij onderweg geeft.  Zo 
ook op deze zondag, als Jezus enige 
intrigerende uitspraken doet over 
dramatische gebeurtenissen in de 
streek en een wat raadselachtige ge-
lijkenis over een vijgenboom hierbij 
betrekt. 

Op zondag 27 maart, de laatste zon-
dag van deze maand, staat de gelij-
kenis van de ‘verloren zoon’ op het 
leesrooster. Wie dit overbekende ver-
haal aandachtig leest, zal het echter 
misschien eerder ‘de gelijkenis van de 
barmhartige vader’ noemen.

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

JAARVERGADERING  
op zondag 27 maart 2022  
na afloop van de kerkdienst 

Agenda
1.  Opening door ds. H. Ransijn 

2. Notulist: mevr. M. du Plessis

3. Naamafroeping (Stemmentellers aanwijzen) 

4. Goedkeuring notulen van de extra gemeentevergadering  
 van 26 september 2021

5. Goedkeuring notulen van de Jaarvergadering van 7 november 2021

6. Bespreking van de jaarverslagen 2021

 Kerkenraad Zondagsschool 
 Diaconie Open Huis  
 Museum en haar werkgroep Raad van Bestuur 

7. Bezoek zustergemeente Fontaine-l’Évêque

8. Uitleg zondagsschoolwerking

9. Voorstel van naamsverandering ‘De Ring’ 

10. Raad van Bestuur 

 Inkomsten en uitgaven 2021

 Begroting 2022 

11. Goedkeuring van de verslagen

12. Rondvraag

13. 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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Als voorbereiding op de bijzondere 
synodevergadering van 19 maart – in 
de wandeling al ‘de klimaatsynode’ 
genoemd – publiceerde de werkgroep 
Kerk in de Samenleving (KidS) een 
notitie onder de titel “Kies voor het 
leven”. Deze titel is ontleend aan Deu-
teronomium 30:19 waar staat geschre-
ven: “Kies voor het leven, voor uw 
eigen toekomst en die van uw nakome-
lingen...”. De werkgroep KidS gaat in 
deze notitie in op de bedreiging van de 
aarde, niet alleen door klimaatveran-
dering maar ook door het verminderen 
van het aantal planten- en diersoorten 
in veel delen van de wereld. 

Eén van de sterkste punten in de noti-
tie vind ik overigens de nadruk die de 
schrijvers leggen op klimaat-gerech-
tigheid. De overstromingen in juli 2021 
in België en Duitsland tonen nog maar 
eens aan dat geen enkel gebied in de 
wereld veilig is voor de schadelijke 
effecten van klimaatverandering. Te-
gelijkertijd is duidelijk dat de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen het 
zwaarst getroffen worden. Dit terwijl 
zij verantwoordelijk zijn voor een 
zeer beperkte uitstoot van schadelijke 
broeikasgassen. Zij wonen vaak in ge-
bieden die gevoelig zijn voor overstro-
mingen of juist voor grote droogte, en 

lijden het meest onder voedseltekor-
ten. Daarom pleit de werkgroep KidS 
ervoor, dat ook bij het tegengaan van 
klimaatverandering de sterkte schou-
ders de zwaarste lasten zullen dragen. 

De notitie is te vinden op de website 
van de VPKB: https://nl.protestant.link/
wp-content/uploads/sites/2/2020/11/docu-
ments-synodaux-Kies-voor-het-leven.pdf
(of via Thema’s > Kerk in de Samenle-
ving > Klimaatverandering > 
Synodevergadering, 19 maart 2022 – 
Kies voor het leven)

Voorafgaand aan de ‘klimaatsynode’ is 
aan gemeenten en districten gevraagd 
om de klimaatcrisis op de agenda te 
zetten en bespreekbaar te maken. In 
dit nummer van De Ring doen we dit 
in het voorwoord, in deze inleiding én 
in twee artikelen waarin gemeentele-
den hun licht laten schijnen over het 
klimaat. Van harte aanbevolen!

Heleen Ransijn

Kies voor het leven - 
op weg naar de bijzondere synodevergadering  

over de klimaatcrisis

PS: bij de voorbereiding dachten wij aan het lied 
van Louis Neefs "Laat ons een bloem" dat zeker 
van toepassing is. 

Dit is een lied voor de mensen die zorgen
Dat morgen de mensen al dood zullen zijn
Dit is een lied voor de doden van morgen
Begraven, bekist in een stenen woestijn
Laat ons een bloem
En wat gras dat nog groen is
Laat ons een boom
En het zicht op de zee
Vergeet voor een keer
Hoeveel geld een miljoen is
De wereld die moet nog een eeuwigheid mee…..

De wereld die moet nog een eeuwigheid mee
Beste gemeenteleden en lezers 
van de Ring,
Wat hebben wij als christenen te ma-
ken met de 'klimaatcrisis'?  Wij (de 
onderschrijvers) denken, ja, wij heb-
ben ook  hier zeker een verantwoor-
delijkheid in. Wij zijn ook bewoners 
van onze aarde! Onze eerste opdracht 
aan de Mens gegeven in de bijbel was: 
"zorg te dragen voor de aarde en de 
schepping". 

Zijn wij hier in gelukt: NEEN, wij heb-
ben het verprutst! Onze bezorgdheid 
als christenen is ook te zorgen dat alle 
bewoners in de beste omstandighe-
den kunnen  leven en genieten van de 
rijkdom van onze planeet, vandaag en 
morgen. De klimaatcrisis zal er voor 
zorgen dat wie het al financieel moei-
lijk heeft het nog moeilijker krijgt. 
Onze opdracht als christenen: wat 
doen wij er zelf aan en hoe hel-
pen wij onze medemens?

Hoe kunnen wij onze ecologi-
sche voetafdruk verminderen? 
Zijn wij ten volle bewust van 
onze levensstijl en impact op 
het milieu/ klimaat? Eén van 
de grote schuldigen van de 
klimaatcrisis is ons energie-
verbruik (verwarming, onze 
verplaatsingen en consumptie 
van goederen). Door de actu-
ele energiecrisis ( kost ener-
gie) zijn wij genoodzaakt (ge-
lukkig?) reeds iets te doen = 

thermostaat lager zetten en of onze 
woning beter isoleren. Maar niet ie-
dereen heeft deze mogelijkheden, denk 
bv. aan sociale woningen en huurders! 
De vraag naar diaconale hulp in onze 
eigen gemeente zal stijgen maar ook 
in de sociale centra (bv. het PSC). Dan 
denken wij alleen plaatselijk maar wat 
met de ontwikkelingslanden?

Hoe dan ook de aanpak van de kli-
maatcrisis zal een inspanning vragen 
van ons allemaal. Onze levenswijze 
aanpassen (bewuster omgaan met de 
rijkdom van de aarde en de beperkin-
gen) maar ook solidair zijn met onze 
medeburgers (hier en wereldwijd) in 
het zoeken van oplossingen en de uit-
werking hiervan.

Met vriendelijke groet uit Heist op den 
berg, 

Elly, Nicole en Daniël
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
MAART

woensdag 02 10.00 uur Open Huis

woensdag 09 10.00 uur Open Huis met lunch

 19.30 uur Kerkenraad

dinsdag 15 19.30 uur Werkgroep Fontaine l’Evêque

woensdag 16 10.00 uur Open Huis

woensdag 23 10.00 uur Open Huis  
  met begeleid bezoek museum

zondag 27 11.00 uur Jaarvergadering

woensdag 30 10.00 uur Open Huis

APRIL

woensdag 06 10.00 uur Open Huis met lunch

 19.30 uur Kerkenraad

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 11

KERKDIENSTEN
ZONDAG 6 MAART
Ds H. Ransijn 
Extra collecte: Diaconie 

ZONDAG 13 MAART 
Ds. H. Ransijn 

ZONDAG 20 MAART 
Mevr. H. Blow

ZONDAG 27 MAART 
met na de dienst: jaarvergadering 
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 3 APRIL  
Ds. 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

Spaghettifestijn
Op 7 en 8 oktober willen we onze spaghetti bar 
weer openen. 

Reserveer nu alvast een plaatsje in uw agenda 
voor dit gezellige uitje met familie en vrienden.

W
il

li
am

 Tyndales 7 en 8 oktober 2022
Save the date:
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Deze aarde ligt me aan mijn hart. In 
het meest gunstige scenario zal kli-
maatverandering nog steeds enorme 
schade en ellende met zich meebren-
gen. Pessimistische scenario’s zijn 
huiveringwekkend. Dat heeft alles 
met mijn eigen leven te maken: mijn 
consumptie, mijn energiegebruik, 
mijn dagelijkse inzet. Daarbij is het 
ook mijn werkterrein. Bij de Europese 
Commissie werkte ik zeven jaar bij 
het Directoraat-generaal Klimaat Ac-
tie en inmiddels al bijna acht jaar op 
het terrein van natuur en biodiver-
siteit. Beiden zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.

Ik geloof dat deze aarde en de mensen 
waarde hebben die het menselijk ver-
stand te boven gaat. Dat geloof ervaar 
ik als een vurige aansporing om mijn 
best te doen. Kerk, gemeente zijn, 
inspirerende woorden, het zingen, 
het orgelspel, dat alles schept voor 
mij een kader om het vol te houden, 
hoop te houden, blij te kunnen zijn, 
ook wanneer er nog zoveel te doen is. 
Woorden die het onmogelijke moge-
lijk maken. Zingen tegen verdriet en 
wanhoop in – jubelen om alles wat 
nog steeds goddelijk goed is.

Door mijn werk ben ik me aardig be-
wust van de oplossingen waaraan ik 
kan bijdragen. Ik denk dat mijn part-
ner en ik redelijk op de goede weg zit-
ten, maar het kan natuurlijk nog veel 
beter. De noodzaak van vérgaande 

verandering is inmiddels breder ver-
ankerd in onze maatschappij. Over-
heden stippelen vérgaande maatrege-
len uit, en gelukkig speelt een groot 
deel van het bedrijfsleven daar ook 
op in. Daardoor zullen de komende 
jaren nog veel meer oplossingen bin-
nen handbereik worden gebracht. Ik 
hoop dat het me lukt om daar maxi-
maal aan mee te doen. Het helpt om 
die inspanningen samen met anderen 
te doen, en met gezamenlijk inspira-
tie daartoe.

Anne Theo Seinen, 
Brussel, 19 februari 2022

Extra collectes

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 ma-
teriële manier ten dienste. Uw bij-
drage is van harte aanbevolen.

Op 3 april voor zending
Dit valt onder de COMMISSIE KERK 
EN WERELD. Deze coördineert het 
beleid m.b.t. Zending, Werelddiaco-
naat, Ontwikkelingssamenwerking, 
begroting en werkplannen. Zij on-
derhoudt de contacten met de part-
ners uit het Zuiden o.a. Zuid-Afrika 
en Rwanda en neemt deel aan het 
multilateraal overleg.

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.

Het is jouw verjaardag

Gefeliciteerd
MAART
01 Shana MOORTGAT
11 Mariette HOLSTERS-DU PLESSIS
12 Martin KOFFI
13 Joke WILLEMS-MENKVELD
14 Bernice ANTWI 
15 Marine UMUHABWA
19 Brandy KOFFI
21 David EWUSI

Overzicht financiën van ... tot ...

Een waarde die het menselijk verstand te boven gaat
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kerken) zocht men een nieuwe naam 
waarbij de Duitse kerk zich plots be-
wust werd dat de kerken ten westen 
van hen (Benelux en Frankrijk) hun 
evangelisch niet in de nieuwe naam 
konden aanvaarden. 

Moeilijker wordt het om historisch 
verantwoord het verhaal van de pre-
dikanten van de Methodistische pe-
riode te beschrijven. Anekdotes zijn 
legio. Predikanten worden toneelspe-
lers, soms speelt een geaardheid mee 
in het verhaal, op andere momenten 
eindigt het zelfs dramatisch. Eigen 
aan deze periode is ook dat de jaar-
lijkse conferentie van de Methodisti-
sche kerk, met haar predikanten kon 
schuiven, zodat sommigen maar am-
per een jaar in de nieuwe gemeente 
blijven. Kwade tongen beweren dat 
heel wat predikanten hun verhuis 
zelfs niet uitpakten, maar klaar hiel-
den staan voor een volgende verhuis.

Hoogtepunt in deze periode is de 
doorgang als predikant van dr. A.J. 

Pieters de latere synodevoorzitter. 
Dan krijgt de gemeente ook haar 
naam William Tyndale. 

Haar voorgangers waren:

P.J. Mietes 22.11.27-01.08.32
O.J. Geerling 07.08.32-10.07.33
A. Parmentier 16.07.33-28.10.34
Th. Kerremans  04.11.34-07.07.37
A. Parmentier 07.04.38-20.07.47
Van Nieuwenhuysen 
 20.07.47-31.10.50
A.J. Pieters 01.11.50-05.09.59
Th. Snitselaar 06.09.59-30.06.60
W. Toorman 01.07.60-1969

Bij Willem Toorman eindigt de me-
thodistische periode na de fusie tus-
sen de “Protestants-Evangelische 
Kerk van België” met de “Jaarlijkse 
conferentie van de Methodistische 
Kerk van België” tot “Protestantse 
Kerk van België” in 1969; waar dr. 
André, Julien, Pieters de eerste Syno-
devoorziter van wordt.

W.Willems

Het Methodisme oorspronkelijk uit 
Engeland afkomstig, doet haar intre-
de in ons land vlak na de Grote Oorlog 
in 1919. Eigen aan haar theologische 
inslag doet zij niet veel aan geschied-
schrijving. Bekering, redden van zie-
len, en helemaal op de toekomst ge-
richt van de te bekeren mens tot het 
Evangelie, speelt het verleden slechts 
weinig mee. Ontstaan binnen de An-
glicaanse kerk is haar sociaal engage-
ment niet te ontkennen. Het gaat hen, 
terecht om het redden, voor alles van 
die mens die tekort wordt gedaan, 
ook binnen de bestaande kerken.

In deze periode ontstaan in Vilvoorde 
ook nieuwe initiatieven. 

De binding met de Silo-kerk kent dan 
nog wel een heen en weer verkeer van 
leden, ook leden die er voorganger 
worden.

Melden wij wel een eerste fusie van 
kerken binnen het Belgisch protes-
tantisme. 

Ten overvloede wil ik onderlijnen dat 
de kerkelijke onderscheiden binnen 
ons nationaal protestantisme niet de 
begrenzingen en spanningen kennen 
die vaak in het buitenland, zeker in 
Nederland, zo kenmerkend zijn. Niet 
alleen onder predikanten, maar ook 

als kerkleden kerkt men makkelijk bij 
de zogenaamde buur-kerk, zelfs als 
zij van een ander signatuur is. 

Noteer ondertussen ook in 1959 de 
Fusie van de “Stads- en Landsevange-
lisatie Vereniging SILO” (gesticht in 
1880 als uitloper van het evangelisa-
tiewerk op de Nationale Tentoonstel-
ling te Brussel) met “de Bond van Pro-
testants Evangelische Kerken van het 
Koninkrijk België” (gesticht in 1839) 
tot de “Protestants-Evangelische Kerk 
van België”.

Hierbij kennen wij ook nog een “naam-
gevingsprobleem”. Waar het oorspron-
kelijke protestantisme zich steeds 
“evangelisch protestants” noemde, 
gaat de term Evangelisch verdwijnen 
in de presbytero-synodale kringen. 
Anderen gaan zich als niet-protestants 
maar evangelisch noemen; een bewe-
ging al geworteld in de 17de eeuw, maar 
die onder impuls uit de Angelsaksische 
wereld zich vaak tegen de gevestigde 
protestantse kerken gaan opstellen. 
Nochtans in Duitsland blijft de term 
‘evangelische kerken’ gehandhaafd 
voor de synodale kerken en worden de 
evangelische gemeenten er als de ‘vrije 
kerken’ aangeduid. Bij de Europese 
Leuenberg-gesprekken (oorspronke-
lijk tussen Lutherse en Calvinistische 

Vilvoorde onder de Methodistische  
periode vanaf 1928

Vilvoorde onder de Methodistische  
periode vanaf 1928
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K l e u r p l a a t :  Je  moet ooK  goed z iJn voor  de natuur
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