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De dood overwonnen
Er is oorlog in Europa. Tenminste, op het moment dat ik 
deze woorden schrijf. Oorlog – zo ongeveer het ergste wat 
mensen elkaar kunnen aandoen. Maar in deze maand, die 
nu voor ons ligt, vieren we ook het grootste feest van onze 
Christelijke traditie: Pasen, feest van de Opstanding uit de 
doden. Hoe kun je dat vieren, als op ons eigen continent 
bommen vallen op onschuldige mensen ? Hoe kun je geloven 
in een liefdevolle God, als op ons eigen continent mensen 
van huis en haard verdreven worden door oorlogsgeweld ? 

Als het over die tweede vraag gaat, 
kan ik alleen maar zeggen: God heeft 
niets te maken met zo’n oorlog. Zelfs 
al wordt Hij maar al te vaak voor het 
oorlogszuchtige karretje gespannen, 
zowel in de geschiedenis als in onze da-
gen. Oorlog is mensenwerk. Oorlog is 
misschien wel de uiterste consequen-
tie van de onvolmaaktheid en gebro-
kenheid van onze wereld en van ons 
menselijk bestaan. In gelovige termen 
gezegd: van de zondigheid van onze 
wereld en van ons menselijk bestaan. 
Elkaar de dood aandoen: dat is dan 
wel de ultieme zonde. Dat mag je zon-
der enige terughoudendheid ‘kwaad’ 
noemen. Mensen kunnen andere men-
sen de dood aandoen door bommen, 
of door militaire bezetting, waardoor 
alle recht en menselijkheid volkomen 
aan de kant wordt geschoven. En nog 
op zoveel andere manieren. Jezus kon 
er over meepraten. Hij leefde onder 
de militaire bezetting van zijn geboor-
teland door de Romeinen. Maar ook: 
door zijn woorden en daden werd hij 

door de religieuze leiders van zijn volk 
als een bedreiging gezien. En als men-
sen jou als een bedreiging zien, dan 
zullen ze vaak maar al te graag het 
recht aan de kant schuiven om die be-
dreiging uit de weg te ruimen. 

Maar zelfs in die ultieme zonde van 
dodelijk geweld, het ergste dat men-
sen elkaar kunnen aandoen, is God bij 
ons. Omdat Christus die ultieme zonde 
heeft ondergaan. Bij zijn arrestatie, na-
dat hij voor het laatst met zijn leerlin-
gen samen had gegeten, heeft hij zich 
niet verdedigd. Anders dan zijn leerlin-
gen heeft hij niet naar het zwaard ge-
grepen. En door zó de dood in te gaan 
heeft hij de dood overwonnen. Want 
wie zichzelf slachtoffer laat worden, 
maar weigert om zelf slachtoffers te 
maken, die heeft de dood overwonnen. 
Dat is op zich al een belangrijk aspect 
van het lijden en de dood van Christus. 

Maar ik weet niet of dit het hele ver-
haal is. Want ergens is ook de opstan-
ding uit de doden voor mij een realiteit 
- hoe weinig ik er ook van begrijp. De 
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 9 
maart en een groot deel van de 
tijd ging over planning van de 
stille week en de paasviering, het 
paasontbijt, het bezoek van onze 
zustergemeente Fontaine-l’Evêque 
en onze jaarlijkse kaas- en wijn-
avond. De kerkenraad heeft ook 
tijdens de vergadering beslist om 
de avondmaalvieringen terug op te 
starten. Ds. Ransijn zal onze kerk-
gemeenschap vertegenwoordigen 
tijdens de buitengewone synodale-
vergadering op zaterdag 19 maart. 
Volgende kerkenraad is op 6 april.

De kerkenraad en de Raad van 
Bestuur wensen u allen een 
zegenrijke en inspiratievolle 
Paastijd toe.

leerlingen waren doodsbang, toen Je-
zus gearresteerd werd. Allemaal lieten 
ze hem in de steek. Maar vijftig dagen 
later staan zij zelf op – en nu opeens, 
kennelijk, zonder angst voor de dood. 
En verkondigen zij dat Christus opge-
staan is uit de doden. Kennelijk is er 
iets gebeurd waardoor die leerlingen 
hun leven honderdtachtig graden om-
draaiden. En dát is iets dat ook hoort 
bij dat mysterie van Pasen. 

Maar als je dan gelooft in de lichame-
lijke opstanding van Christus uit de 
doden, ligt het dan niet voor de hand 
om ook te geloven dat ook de wonde-
ren die van hem verteld worden, ook 
letterlijk zó gebeurd zijn ? Dat is een 
goede vraag. Ik zou dan hoogstens kun-
nen zeggen dat geen van die wonde-
ren zulke ingrijpende gevolgen heeft 
gehad als dat grote mysterie van de 
Opstanding. Dat is het beste antwoord 
dat ik op dit moment erop zou hebben. 
Ook een predikant weet niet alles, en 
dat is maar goed ook. Vooral als het 
gaat om zo’n groot mysterie als Pasen. 
En helemaal als het gaat om Pasen in 
oorlogstijd.
  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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Bezoek van Fontaine l’Evêque

Paasontbijt

Op Paaszondag, 17 april dit jaar, is 
ons Paasontbijt om 8.45u. U kan zich 
hiervoor inschrijven op de lijst die 
ophangt in de koffiezaal.

Pastoraat

Ds. Ransijn heeft de afgelopen maand 
verschillende gemeenteleden thuis 
bezocht. Mevr. Ingrid Versele sterkt 
verder thuis aan na haar ziekenhuis-
opnamen. Verder hebben we vernomen 
dat dhr. Kenneth Olughu geopereerd 
is aan zijn oog. We wensen hem veel 
beterschap.

We bidden voor mensen aan huis ge-
bonden en onze zieken, jong of oud en 
houden elkaar vast in nabijheid, ver-
trouwend op Gods liefde voor ons allen. 

Zondag 3 april 2022: 5e zondag van 
de Veertigdagentijd - Lucas 20:9-19

Zondag 10 april 2022: Palmzondag 
- Lucas 19:28-40

Donderdag 14 april 2022: Witte 
Donderdag - Lucas 22:7-38

Vrijdag 15 april 2022: Goede 
Vrijdag - Lucas 22:39-23:56

Zondag 17 april 2022: Pasen - 
Lucas 24:1-12

Zondag 24 april 2022: 2e zondag in 
de Paastijd - Lucas 24:13-35

Op zondag 3 april bevindt Jezus zich 
in het ‘hol van de leeuw’, de tempel 
in Jeruzalem. Daar vertelt hij een ge-
lijkenis waarmee hij schriftgeleerden 
en priesters tegen zich in het harnas 
jaagt, al durven zij hem op dat mo-
ment nog niet laten arresteren uit 
angst voor de reactie van het volk. 

Deze zondag wordt gevolgd door 
Palmzondag, waarop traditioneel het 
verhaal gelezen wordt van de intocht 
van Jezus in Jeruzalem. Palmzondag 
luidt het begin in van de Stille Week, 
waarin we te horen krijgen over het 
Laatste Avondmaal (donderdag 14 
april) en lijden en dood van Jezus 
(vrijdag 15 april). 

Op zondag 17 april, het Hoogfeest 
van Pasen, lezen we het opstandings-
verhaal volgens de evangelist Lucas. 
Zoals in alle vier de evangelies zijn 
het vrouwen die al eerste getuigen 
zijn van het goede nieuws dat Jezus 
is opgestaan uit de doden. In het ver-
haal van Lucas worden zij echter niet 
serieus genomen door de (mannelij-
ke) leerlingen van Jezus. 

Op zondag 24 april volgt het verhaal 
over de ‘Emmaüsgangers’, die een 
ontmoeting hebben met de opgestane 
Heer en hem herkennen in het breken 
van het brood.

Bij de lezingen  
van de zondag

Gemeentevergadering
Zondag 27 maart hielden we onze jaarlijkse gemeentevergadering. We 
bespraken met elkaar al wat we het afgelopen jaar samen als gemeente 
hebben beleefd en gedeeld en hadden aandacht voor de activiteiten die 
we organiseren en de financiële middelen die we met elkaar delen om 
kerk te kunnen zijn.

Programma voor onze zusterlijke ontmoeting op 1 mei in Vilvoorde  
met de gemeente uit Fontaine L’Evêque:

 Koffie en croissant om te verwelkomen. 

Dienst om 10.00 uur voorgegaan door  
 ds. Bernard-Zoltan Schümmer  
 en ds. Heleen Ransijn

Gezamenlijke 
maaltijd

Bezoek aan de Plantentuin van Meise

Vrije wandeling met gelegenheid om elkaar beter te leren kennen  
en gelijktijdig te genieten van dit bijzondere park.

Eventueel afsluiting in de orangerie  
(in functie van de drukte in het park). 
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Oproep Protestantse solidariteit  
voor Oekraïne

Extra collectes
Op 3 en 17 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.

op 1 mei voor het lucht-
havenpastoraat
 De bijdragen zullen besteed worden 
aan het onderhoud van de kapellen 
en het verder uitbouwen van de al-
moezeniersdienst.

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
APRIL
02 Helfride WILLEMS
06 Daniël SMETS
06 Nina LENTINI
08 Sonia MOMMAERTS
10 Kathy BEUKENHORST
20 Gifty KOFFI-ASANTE
23 Chantal DEMEULDRE
23 Michael VAN CAMPENHOUT
28 Nadine VAN NEVEL
29 Nina MOGONTA

Overzicht financiën  
van 21 februari 2022 t/m 20 maart 2022

Collectes:
27 febr: 176,25 / 6 maart: 87,50 
/ 13 maart: 145,00 / 20 maart: 
133,00
 
Collectes voor derden:
6 maart: 44,70 (diaconie)

Vrijwillige bijdragen:
3 maart: 200,00 / 7 maart: 25,00 
/ 10 maart:: 50,00 / 17 maart: 
50,00 / 18 maart: 15,00 

Giften: 
6 maart: 10,00

Giften voor de Ring: 
16 maart: 10,00 / 17 maart: 25,00 

Zondagsschool:
Maart: 120,00

Beste zusters en broeders,

Sinds 24 februari, de dag waarop Rus-
land Oekraïne binnenviel, zijn we al-
lemaal in shock en vragen wij ons af 
wat wij kunnen doen voor de vrede. 
De Verenigde Protestantse Kerk in 
België (VPKB) heeft verschillende 
verzoeken om hulp ontvangen, vooral 
van de Kerkelijke Commissie voor Mi-
granten in Europa (CCME).

De Synodale Raad heeft daarom tij-
dens een buitengewone vergadering 
op vrijdag 04 maart besproken hoe 
we als kerk het beste kunnen helpen. 
In dit stadium is het belangrijk dat 
inspelen op de meest dringende be-
hoeften.

De zusterkerken in de landen die aan 
Oekraïne grenzen, doen veel werk 
voor de opvang van vluchtelingen. 
Onze hulp aan hen zal een belangrijk 
verschil maken. 

De Synodale Raad heeft besloten 
steun te verlenen aan Hungarian In-
terchurch Aid (HIA), een oecumeni-
sche hulporganisatie in Hongarije. U 
kunt meer lezen over het werk van 
deze organisatie via de volgende link: 
https://segelyszervezet.hu/en/

De Synodale Raad heeft een nood-
fonds van 20.000 euro opgericht om 
de Oekraïense vluchtelingen te hel-
pen. Wij roepen kerkgemeenten en 

leden op om met extra giften en col-
lectes bij te dragen aan dit fonds.

Het ingezamelde geld kan wor-
den overgemaakt op de rekening 
van Uniprobel:
 BE06 3100 0835 5022
 Met de vermelding:
 Steun voor Oekraïne

Het door de kerkgemeenten ingeza-
melde bedrag zal door de Synodale 
Raad worden verdubbeld. Dus 1 euro 
ingezameld = 2 euro gedoneerd.

Bij voorbaat dank voor uw vrijgevig-
heid!

Bovendien worden in België veel lo-
kale initiatieven georganiseerd op het 
niveau van de gemeenten. Wij moedi-
gen iedereen aan om, in de mate van 
het mogelijke, ook aan deze initiatie-
ven deel te nemen.

Ten slotte kan de gemeenschappelij-
ke verklaring van erkende levensbe-
schouwingen worden geraadpleegd op 
onze website: https://nl.protestant.
link/de-erkende-levensbeschouwin-
gen-in-belgie-veroordelen-de-inval-
in-oekraine/

Beste broeders en zusters, wij zijn 
verenigd in gebed met het Oekraïense 
volk. Laat ons solidair zijn met hen. 

Met hartelijke groet,
Ds. Steven H. Fuite, 
voorz. Synodale Raad
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
APRIL

woensdag 06 10.00 uur Open Huis met lunch 
 19.30 uur Kerkenraad

woensdag 13 10.00 uur Open Huis 

zondag 17 8.45 uur Paasontbijt

woensdag 20 10.00 uur Open Huis  
  met geleid bezoek museum

woensdag 27 10.00 uur Open Huis

MEI

zondag 01 10.00 uur Bezoek Fontaine - l’Evêque

woensdag 04 10.00 uur Open Huis 
 19.30 uur Kerkenraad

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 7

KERKDIENSTEN
ZONDAG 3 APRIL 
Ds. H. Ransijn
Viering Heilig Avondmaal  
Extra collecte: Zending 

ZONDAG 10 APRIL 
Ds. H. Ransijn 

STILLE WEEK:

WITTE DONDERDAG 14 APRIL 
Viering in PKB (Graanmarktkerk) om 20uw

GOEDE VRIJDAG 15 APRIL 
Viering in WTS om 20u

ZONDAG 17 APRIL 
PAASDIENST MET VIERING HEILIG AVONDMAAL  
Ds. H. Ransijn
Extra collecte: Zending

ZONDAG 24 APRIL 
dhr. F. Van de Walle 

ZONDAG 1 MEIL 
Ds. H. Ransijn
Viering Heilig Avondmaal  
Extra collecte: Luchthavenpastoraat

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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Kaas - en wijnavond

Mevr. Margreet Dekker en Mevr. 
Tina Fiechter zijn opnieuw bereid 
om de jaarlijkse kaas - en wijn-
avond voor onze kerkgemeen-
schap te organiseren. We kijken al 
uit naar vrijdagavond 13 mei om 
samen met jullie de avond gezellig 
door te brengen.

Een woordje uitleg over Leprazending

Op zondag 24 april gaat dhr. Francis 
Van De Walle bij ons voor. Hij is zeer 
actief in de Leprazending en zal ons 
ook iets over deze organisatie komen 
vertellen op deze zondag. 

Lepra komt vrijwel niet meer voor 
in België, maar er zijn nog tientallen 
landen in de wereld waar lepra wel 
nog endemisch voorkomt, en in som-
mige regio’s zelfs opnieuw toeneemt 
wegens een gebrek aan middelen om 
deze ziekte te bestrijden. Lepra is een 
verschrikkelijke, aftakelende ziekte. 
Heel vaak worden leprapatiënten uit-
gestoten door hun eigen familie en lo-
kale gemeenschap, uit onwetendheid 
omdat men meestal geheel onterecht 
bang is voor besmetting.

De meeste gezonde mensen zijn im-
muun voor de leprabacterie. Boven-
dien is een leprapatiënt NIET meer 
besmettelijk na slechts één week 
behandeling met het antibioticum 

Rifampicine dat gratis ter beschik-
king wordt gesteld.

Lepra is een armoedeziekte, die voor-
al mensen treft die door een leven in 
armoede, met vaak ondervoeding, 
een verzwakt immuniteitssysteem 
hebben.

Ieder jaar worden meer dan 200.000 
nieuwe gevallen van lepra aan de 
Wereldgezondheidsorganisatie ge-
meld. Daarnaast zijn er vele miljoe-
nen leprapatiënten met blijvende 
sociale handicaps van uitsluiting uit 
de maatschappij en stigmatisering 
en vaak ook lichamelijke handicaps 
veroorzaakt bij laattijdige medische 
behandeling.

Leprazending werd in 1874 opgericht 
door de Ierse protestant, Wellesley 

Bailey. Toen hij als jongeman voor 
het eerst in zijn leven leprapatiënten 
zag in Noordoost India die in erbar-
melijke, mensonwaardige omstandig-
heden leefden, wist hij plots wat zijn 
roeping was en wat zijn levenswerk 
zou worden. 

De visie, de droom van Leprazending 
is: “lepra overwonnen, verwoeste le-
vens hersteld”. 

Kort voor hij in 1917 met pensioen 
ging na bijna 50 jaar inzet voor Lepra-
zending, gaf Wellesley Bailey tijdens 
een toespraak deze boodschap mee:

“Leprazending is geboren en van bij 
de wieg opgegroeid in gebed. Le-
prazending is opgevoed in gebed, is 
gevoed door gebed. En gebed is de 
basis geweest van haar succes sinds 
de eerste momenten van haar leven”. 

Die boodschap wordt tot op vandaag 
doorgegeven.

Leprazending zet zich al bijna 150 
jaar in voor de strijd tegen lepra en de 
overwinning op deze verschrikkelijke 
ziekte komt stilaan in zicht.

Samen met tientallen andere organi-
saties heeft Leprazending de ambitie 
om te bereiken dat er tegen 2035 in 
heel de wereld geen nieuwe geval-
len van lepra meer zouden zijn. Dat 
hoopt Leprazending vooral te berei-
ken dankzij gebed, persoonlijk enga-
gement en financiële steun van vele 
duizenden mensen, mensen zoals u.

Wil u meehelpen om deze droom van 
vele leprapatiënten waar te maken en 
nog tijdens hun en ons leven te mogen 
meemaken dat lepra geschiedenis is 
geworden? Dank u !

146 ans de Mission Lèpre - 146 jaar Leprazending

DONNER/GEEF NUHome Leprazending-België Mission Evangélique contre la Lèpre-Belgique

 
Habsou et Mariama sont une mère et sa fille
vivant dans la République du Niger. Habsou
vient d'une famille nomade pauvre qui se

déplaçait partout pour trouver de la
nourriture. Agée de 57 ans, elle a contracté la

lèpre à l'âge de 5 ans. Bien qu'on lui avait
conseillé d'aller à l'hôpital  sa famille lui avait

dit de ne pas y aller à cause de la
stigmatisation associée à la lèpre. Elle a été
cachée dans une cabane pendant quatre ans
pour qu'elle n'infecte pas d'autres enfants et
pour qu’elle ne soit pas ridiculisée par eux. 
Elle avait 13 ans lorsqu'elle était finalement
arrivée à Danja. Après plusieurs années de
traitement, elle disait qu'elle avait peur de
rentrer chez elle et de devoir faire face à

La lèpre est diagnostiquée chez Bijay G. (11
ans) par l’actrice de transformation Sangita

Shrestha.   Sangita qui travaille depuis 16 ans
dans le soutien à la santé à la clinique de

Butwal, explique : « Certains patients
viennent consulter d’eux-mêmes, d'autres

sont référés par des agents de santé ou des
bénévoles en santé communautaire. Quand

ils suspectent un cas de lèpre, je suis amenée
à poser le diagnostic officiellement. J'aime
prendre soin des personnes affectées par la

lèpre et voir leur situation s'améliorer. »

Krishna, 30 ans, faisait face à l'un de ses plus
grands défis lorsque nous l'avons rencontré,
mais il l'a affronté avec courage et un grand

sourire. 14 mois après son diagnostic de
lèpre, Krishna a eu besoin d'une intervention
chirurgicale complexe pour reconstruire ses
doigts.  Krishna travaillait comme conducteur
de bus en Inde pendant une courte période

lorsqu'il a été diagnostiqué. Il vit avec sa
sœur et l'émotion qu'il ressentait était assez
claire quand il nous a dit: «C'était seulement

elle et moi dans ma famille et je m'occupe
d'elle».  Alors qu'il travaillait comme chef

d'orchestre, il a remarqué un
engourdissement dans sa main gauche et ne
pouvait rien saisir, alors il est allé dans une

pharmacie locale et a reçu des médicaments.

Habdou, Mariama  & Saoude
Acteurs de transformation l'histoire de Krishna
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De ouders van Pieter Johannes Mie-
tes waren : Alides Mietes (*1870 en 
†1948) vader en Johanna Alberdina 
Olthof (*1868 †   …) moeder van onze 
Pieter Johannes !

Alides Mietes werkte oorspronkelijk 
voor de Belgisch Christelijke Zen-
dingskerk – de latere Hervormde kerk 
van België – van 1907 tot in 1920 en 
verdwijnt om terug op te duiken in 
de Belgische Methodistische kerk van 
januari 1925 tot einde juli 1938. 

Zoon Pieter Johannes dient de Metho-
distische kerk van 1924 tot 1935.

Hij werkte in Gent; Brugge; Sint-
Jans-Molenbeek; Vilvoorde; Meche-
len; Boom; en Antwerpen-Hoboken. 

In Vilvoorde begint hij officieel eind 
1927.

Maar… naar ons plaatselijk regis-
ter (later meer hier over) bevestigt 
A. Mietes – dit lijkt zijn vader wel – 
op 20 december 1930 een huwelijk 
in Vilvoorde. P.J. Mietes zelf bevestigt 
alleen in 1931 slechts drie ingeschre-
ven huwelijken.

Robert Camphyn, had dus contact met 
P.J. Mietes. Hij kreeg op 17 mei 1993 
een schrijven van laatst genoemde die 
hij uittypte met als titel (in ons ar-
chief)  “Brief van P.J. Mietes predikant 
verbonden aan de Evangelische Kerk 
te Vilvoorde van 1927 tot 1 augustus 
1932.”

Wat wij er voorlopig van terugvonden 
in het oude archief van de William 
Tyndale gemeente zelf, mag geen echt 
archief heten. Het is beperkt en geen 
originelen dan losse handgeschre-
ven notulen. Het blijft een moeilijke 
zoektocht zelfs naar beeldmateriaal. 
Daardoor zijn het ook historisch vaak 
moeilijk te verifiëren gegevens. 

Vandaag wordt iedereen al snel bij de 
voornaam genoemd. Het vinden van 
de juiste voornamen is ook al niet 
eenvoudig. Zelfs in mijn tijd kende 
de klasgenoten ons op het Atheneum 
alleen bij de familienaam. 

Vandaag mis je een familienaam bij 
aanspreking met slechts je voornaam 
door derde. Dat valt mij sterk op, om-
dat dat zo’n zestig jaar geleden ge-
woon onbeleefd was en ik daardoor 
de voornamen van voorgangers uit 
het verleden vaak mis. Terwijl binnen 
een klein protestantisme waar je van 
predikantenfamilies kunt spreken is 
het soms moeilijk ze uiteen te houden 
zonder deze voornamen.

Zo beginnen wij met de eerste voor-
ganger in het Methodistische Vilvoor-
de: 

P.J. Mietes.

In ons archief kreeg ik een in potlood 
geschreven brief te zien, maar zonder 

datum, welke ik rond de herdenking 
van 1986 wil plaatsten. Het is een 
antwoord op een schrijven van Rob 
Camphyn, (zonder spoor). Deze de 
auteur die ons een geromantiseerde 
biografie van William Tyndale en een 
toneelstuk voor de herdenking van 
dat jaar schreef. (brief volgt verder 
op).

De familie Mietes had drie voorgan-
gers werkzaam in de Methodistische 
tijd. 

Van waar deze familie opduikt is mij 
nog niet helemaal duidelijk, zeker 
niet als de hem opvolgende voorgan-
gers in Vilvoorde, allen leerlingen van 
“de Vlaamse Opleidingsschool van 
Nicolaas de Jonge en zijn opvolgers” 
zijn. Geen van de drie Mietes’ hebben 
er verbleven.

In het Synodaal Gedenkboek, vinden 
wij : 

Alides Mietes 
     (* 20.11.1870 en † 17.10.1948) 
Johannes Mietes 
     (* 06.10.1906 †…) 
en onze Pieter Johannes Mietes 
     (* 02.03.1902 en † in 1998 )

De familie Mietes komt oorspronke-
lijk uit Groningen.

Uw voorgangers  
in de Methodistische tijd.

De brief zelf: 

Geachte Heer Camphyn,

Uw brief heb ik in goede orde ontvangen en ziehier enkele herinneringen aan het 
ontstaan van de Vilvoordse gemeente.

Dr W.G.Thonger van de Methodistische kerk verzocht mij eens poolshoogte te 
nemen of er ook mogelijkheid was om in Vilvoorde te evangeliseren. Ik was er 
nooit geweest en kende er niemand. Eerst in een danszaal, dan in een garage 
en uiteindelijk in de Kijk-uit, waar nu de kerk staat. Het groeide, dank zij Gods 
zegen en weldra werden naast de Vlaamse diensten, ook Franstalige bijeenkom-
sten gehouden. Na vier jaren werd ik overgeplaatst naar Mechelen en toen naar 
Antwerpen. Veel medewerking kreeg ik van mej. A.M.S. Van de Broeck*, mej. 
Wilhelmina Vercruysse* en mej. Pauline Boterdael*. Ik ging mij ook interesseren 
voor het standbeeld van William Tyndale en bij gelegenheid van een jubileum* 
kwam het muziekkorps van het Leger des Heils, Amsterdam-C, luister bijzetten. 
Een zangkoor werd opgericht en onder leiding van mevr. Thijs ontwikkelde het 
zich tot een graag beluisterd koor. Mensen kwamen tot bekering. Een gemeente 
(methodistisch) werd geïnstitueerd. Na vier jaren arbeid kon deze gemeente zich 
financieel boven water houden.
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De godsdienstige feestdagen werden groots voorbereid en trokken honderden men-
sen. Natuurlijk was er ook tegenstand, maar ook dat werkte mede tot ontwikkeling.

Een mooi jeugdwerk ontstond en ook de zondagscholen werden druk bezocht. Er 
kwamen ook buitenkerkelijken luisteren. Eens vroeg een bezoeker van de kerkdienst 
midden in de prediking; of hij iets vragen mocht. Dat stond ik toe, maar pas aan 
het einde van de dienst. Iedereen was benieuwd wat hij vragen zou. Tot grote 
verbazing van iedereen ,vroeg hij: “Wat moet ik doen om lid van deze sociëteit te 
worden ?” Ik beantwoordde zijn vraag. Later werd hij gelovig.

Families Campion* en Giersé stonden achter het werk. Verschillende huwelijken 
werden gesloten en dat trok veel belangstelling.

Met de jeugd gingen wij herhaaldelijk op reis en dat maakte de band sterker. 

Van huis tot huis werden regelmatig tractaten verspreid. Voorgangers uit verschil-
lende gemeenten kwamen nu en dan spreken. Gods Woord zal niet ledig wederkeren. 
Moge de Here het zaad mee en meer doen ontkiemen in de harten en Hij zegene 
hen die in soms moeilijke omstandigheden (x) 

* hier breekt de zin in het origineel af met de groet er na !

Met vriendelijke groeten, (get.) P.J. Mietes

Volgende keer iets meer over de carrière van P.J. Mietes. Met uitleg bij de door 
* aangeduide gegevens in de brief.

W.Willems

 
K l e u r p l a a t
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