
De fijne geur 
van de nardus 
vulde het hele 
huis.
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GEUREN
Eén van de gewoonten die ik uit Corona-tijd heb overgehou-
den, is dat ik mijn werkdagen graag begin met een wandeling 
van een paar kilometer. Langs het kanaal, langs de Tange-
beek of door de Drie Fonteinen. Vooral in het voorjaar is dat 
vaak een waar genot: steeds meer bloeiende wilde planten 
en steeds meer zingende vogels. En laatst kwam daar nog 
iets bij: het had net geregend, zo’n zachte voorjaarsregen, 
en alles rook opeens heel anders. De geur van de lente zat in 
de lucht. Ik werd er helemaal blij van. 

Van onze vijf zintuigen is ons reuk-
vermogen misschien wel het meest 
onderschatte zintuig. Toch is het een 
belangrijke. Voor een deel om heel 
praktische redenen: altijd handig als 
je kunt ruiken dat er in de keuken iets 
aan staat te branden, en wat wij als 
onze smaak zien wordt voor een be-
langrijk deel via onze neus geregeld. 
Maar geuren kunnen ook van alles aan 
herinneringen oproepen. Mijn bompa 
had vroeger een volkstuin, waar hij 
en mijn bomma zo’n beetje de hele 
zomer bivakkeerden. 
Niet zo vreemd, want 
ze kwamen van het 
platteland en woon-
den nu driehoog achter 
midden in de stad. Op 
die volkstuin kweekte 
mijn bompa onder an-
dere theerozen. Van 
die ouderwetse grote 
crèmekleurige. En wat 
ik mij daar vooral van 
herinner, is de geur. 

Twee jaar geleden was ik op een 
mooie zomerdag in de Plantentuin in 
Meise. Ook daar stonden theerozen in 
bloei. In één klap was ik terug op de 
volkstuin van mijn grootouders. 

In de tijd van de Bijbel waren geuren 
waarschijnlijk nog belangrijker dan 
nu. Als iets vies rook was het gevaar-
lijk. Van een nare geur ging een bood-
schap uit: van afblijven. Door geur en 
stank kon men ziektes diagnostice-
ren. Stank was een waarschuwings-
signaal voor verval en de dood. Als 
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 6 
april. Tijdens de kerkenraad werd 
de planning van de Stille Week en 
de Paasviering besproken. Daar-
naast hadden we het bezoek van 
onze zustergemeente Fontaine 
l’Évêque op 1 mei op de agenda 
staan. De afgelopen diensten en 
activiteiten werden ook overlopen 
om te zoeken naar een goede sa-
menwerking en communicatie in 
de gemeente en kerkenraad. De 
volgende vergadering van de ker-
kenraad is op 4 mei.

iets stonk kon je het niet meer eten 
of gebruiken. Een voorbeeld hiervan 
staat in het boek Exodus: het manna 
dat de Israëlieten niet mochten be-
waren tot de volgende dag. 'De vol-
gende morgen zat het vol wormen en 
stonk het'. Heerlijke en frisse geuren 
waren een teken van gezondheid en 
vitaliteit. Ook in het Nieuwe Testa-
ment wordt regelmatig naar geuren 
verwezen. In het oude Israël werd een 
dode op de dag van overlijden begra-
ven, omdat in het warme klimaat het 
lichaam snel overgaat tot ontbinding. 
Soms werden tegen de stank kruiden 
en specerijen gebruikt bij de begrafe-
nis. In het Paasverhaal uit het Lucas-
evangelie kunnen we lezen dat de 
vrouwen na de begrafenis van Jezus, 
op de eerste dag van de week, naar 
zijn graf gingen met de geurige olie 
die ze bereid hadden. En we kennen 
natuurlijk ook de vrouw, die Jezus een 
week vóór zijn dood zalfde met bal-
sem waarvan de geur het hele huis 
vervulde. Over haar zegt Jezus: waar 
ook ter wereld het goede nieuws ver-
kondigd wordt, daar zal ter herinne-
ring aan haar verteld worden wat zij 
heeft gedaan. 

Al is ons reukvermogen vaak een 
beetje het stiefkindje onder onze zin-
tuigen, terecht is dat dus niet. Onze 
neus heeft ons veel te vertellen. Ik 
wens u allemaal dan ook een geurige 
en daardoor gezegende meimaand 
toe.

  Heleen Ransijn

Pastoraat

Wij hebben het blijde nieuws vernomen 
dat de dochter van Nancy en Solomon 
Owusu geboren is op 7 april. Haar 
ouders hebben haar de naam Arielle 
Nkumin Owusu gegeven.  

In februari is Theresa Owusu opnieuw 
moeder geworden. De naam van haar 
zoontje (en broertje van Jahnelle) is 
Jahnilson. Op zondag Trinitatis, 12 juni, 
zal hij in de zondagse eredienst worden 

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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opgedragen en verwelkomd in onze 
gemeente. 

Wij denken ook aan Katalin Buday en 
haar familie die het droevige nieuws 
hebben ontvangen dat de moeder van 
Katalin overleden is in Hongarije. Wij 
wensen de familie veel sterkte in deze 
moeilijke tijd. 

We bidden voor mensen aan huis ge-
bonden en onze zieken, jong of oud, 
en allen die in quarantaine zitten op 
dit moment. We houden elkaar vast in 
nabijheid, vertrouwend op Gods liefde 
voor ons allen. 

Zondag 1 mei 2022 - 3e zondag 
van Pasen - Marcus 10:13-16 
(leesrooster: Lucas 24:35-48)

Zondag 8 mei 2022 - 4e zondag van 
Pasen - Johannes 10:22-30

Zondag 15 mei 2022 - 5e zondag 
van Pasen - Johannes 13:31-35

Zondag 22 mei 2022 - 6e zondag 
van Pasen - Johannes 14:23-29

Donderdag 26 mei 2022 - 
Hemelvaartsdag - Lucas 24:49-53

Zondag 29 mei 2022 -  7e zondag 
van Pasen - Johannes 14:15-21

Op zondag 1 mei wijken we bij het 
bezoek van onze zustergemeente van 
Fontaine l’Évêque af van het leesroos-
ter; een speciale viering vraagt om 

speciale lezingen. Op deze zondag le-
zen we in onze kerk dus niet het ver-
haal van de laatste verschijning van 
de verrezen Heer in het Lucas-evan-
gelie, maar het ontroerende verhaal 
uit het Marcus-evangelie van Jezus 
die de kinderen met open armen ver-
welkomt, “want het koninkrijk van 
God behoort toe aan wie is zoals zij.”

Op de volgende zondagen - en dit loopt 
nog door tot de zondag na Pinkste-
ren op 12 juni - wordt onze gang 
door het Lucas-evangelie onderbro-
ken door een reeks lezingen uit het 
Johannes-evangelie. De enige uitzon-
dering hierop wordt gevormd door de 
evangelielezing van Hemelvaartsdag, 
waarop wél weer uit Lucas gelezen 
wordt. Dit komt vermoedelijk omdat 
Lucas de enige is die ons vertelt over 
de hemelvaart van Jezus. Weliswaar 
staat er ook iets over aan het einde 
van het Marcus-evangelie, maar dit 
is vrijwel zeker een latere toevoeging. 

Op zondag 8 mei horen we hoe Je-
zus, op de vraag van de Judeeërs of 
hij  de Messias is, verklaart dat Hij 
en de Vader één zijn. Op de drie 
daarop volgende zondagen (15, 22 
en 29 mei) lezen we steeds gedeel-
ten uit de toespraak van Jezus bij het 
Laatste Avondmaal in de versie van 
Johannes. Deze gedeelten gaan ach-
tereenvolgens over het gebod aan de 
leerlingen om elkaar lief te hebben 
(15 mei), en over het verband tussen 
het liefhebben van Jezus en zijn woor-
den volgen (22 en 29 mei).

Bij de lezingen  
van de zondag

Extra collectes

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.

Op 5 juni voor de 
Faculteit Protestantse 
Theologie en 
Religiestudies
Meer info vindt u op  
https://www.fptr.be/index-nl.aspx

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.

MEI
02 Yves VERCRUYSSE
03 Heleen RANSIJN
13 Bernadette ANTWI
17 Alain VASTEELS
16 Andrews OTOO
24 Dora EWUSI - BONDZIE 
24 Eddy HOLSTERS
29 Olivier RUGGIERO

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

Collectes:
27 maart: 240,00 / 3 apr: 145,70 
/ 10 apr: 157,00 / 17 apr: 217,15
 
Collectes voor derden:
3 apr: 93,70 (zending) / 17 apr: 
119,22 (zending)

Vrijwillige bijdragen:
26 maart: 10,00 / 5 apr: 25,00 / 10 
apr:: 50,00 / 18 apr: 15,00 

Giften: 
4 apr: 40,00

Giften voor de Ring: 
4 apr: 15,00 + 40,00 / 15 apr: 
10,00 

Zondagsschool:
–



76

ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
MEI
Zondag 01 10.00 uur bezoek zustergemeente  
  Fontaine l’Évêque
woensdag 04 10.00 uur Open Huis
 19.30 uur Kerkenraad
donderdag 05 20.00 uur Raad van Bestuur
woensdag 11 10.00 uur Open Huis met lunch
vrijdag 13 18.30 uur Kaas- en wijnavond
woensdag 18 10.00 uur Open Huis
woensdag 25 10.00 uur Open Huis met geleid bezoek  
  aan Museum
donderdag  26 09.00 uur Profest te Namen

JUNI
woensdag 01 10.00 uur Open Huis
 19.30 uur Kerkenraad

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 5

KERKDIENSTEN
ZONDAG 1 MEI  
(SAMEN MET ZUSTERGEMEENTE FONTAINE L’ÉVÊQUE) 
Ds. H Ransijn en Ds. B. Schümmer
Viering Heilig Avondmaal  
Extra collecte: Luchthavenpastoraat 

ZONDAG 8 MEI 
Ds. H. Ransijn 

ZONDAG 15 MEI 
Ds J. Van Hees

ZONDAG 22 MEI 
Ds. H Ransijn

ZONDAG 29 MEI 
Ds. H Ransijn

ZONDAG 5 JUNI 
Ds. H. Ransijn
Viering Heilig Avondmaal  
Extra collecte: Faculteit Protestantse Theologie En Religiestudies

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

Kaas - en wijnavond

Nadat we het twee jaar moesten missen vanwege Corona, komt ze er 
nu eindelijk aan: onze jaarlijkse kaas- en wijnavond! Mevr. Margreet 
Dekker en Mevr. Tina Fiechter zijn opnieuw bereid om deze avond 
voor onze kerkgemeenschap te organiseren. We kijken al uit naar 
vrijdagavond 13 mei om samen met jullie de avond gezellig door te 
brengen. Aperitief zal om 18u30 zijn en start kaasavond om 19 u. 
Graag inschrijven op de lijst in de koffiezaal!
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26 mei 2022 is er ProFest in Namen  
en de viering van 100 jaar partnerschap met de 
EPR (Presbyteriaanse Kerk van Rwanda)

De VPKB bereidt zich voor op een dubbel feest in 2022: alle gemeenten 
zullen verzamelen om samen de tweejaarlijkse algemene Kerkvergade-
ring te vieren en tegelijkertijd zullen we 100 jaar zendingspartnerschap 
met de EPR feestelijk herdenken.

Dit evenement, voorbereid door het district  
Oost-Henegouwen – Namen-Luxemburg en  
de commissie Kerk en Wereld, zal plaats- 
vinden vanaf 10 uur in het Arsenaal van  
Namen.

Een feestelijke dag in het teken van de zen- 
ding, waarop kennis kan worden gemaakt met de  
concrete verwezenlijkingen van het partnerschap tussen de  
EPR en de VPKB, maar ook met Rwandese liederen en dansen. Er 
zullen ook stands zijn waarin de verschillende diensten van de VPKB 
voorgesteld worden. Het pastorale team van OHNL bereidt een twee-
talige viering voor, opgeluisterd door een Rwandees koor. De preek 
zal worden gehouden door de voorzitter van de EPR.

U kunt uw eigen picknick meebrengen, maar er zullen ook foodtrucks 
en kleine eetgelegenheden zijn.

Het verloop van de dag

09:00 – 09:45 Welkom (koffie)
09:45 – 10:00 Drummen gevolgd door  
  een toespraak van de voorzitter van de VPKB
10:00 – 11:15 Eredienst (met Rwandees koor)
11:15 – 12:00 Activiteit voor kleine groepen
12:00 – 13:30 Lunch en vrije tijd
13:00 – 17:00 Opening van de stands – Uitnodiging om te ontdekken
14:15 – 14:45 Woord van de coördinatie Kerk en Wereld
15:30 – 16:30 Animatie door dansers en zangers (RW en BE)
16:30 – 17:00 Animatie door de kinderen met de monitoren
17:00  Afsluitende woorden

Het archief bezit wel een register van 
kerkelijke handelingen:

De titelbladzijde luidt : 

Mission Méthodiste Evangélique 
(a.s.b.l.)

REGISTRE

De l’ Eglise de Vilvorde

Commencé le 1er Avril 1928

Terminé le 31 juli 1977 

Publications Méthodistes

5, rue du Champ de Mars Bruxelles

Dit register kent vijf hoofdstukken:
- Pasteurs  – Predikanten
- Membres  –Leden
- Baptêmes  – Doopen
- Mariages  – Huwelijken
- Décès   – Sterfgevallen

P.J.Mietes naar de predikantenlijst:
Datum der beroeping (terwijl het 
Frans schrijft: Date d’installation) 
22-11-27. Datum van vertrek 1-8-32; 
benoemd door de jaarlijkse conferen-
tie van 1932 voor Mechelen en Boom.

Hij was voordien even in Sint-Jans-
Molenbeek in dat zelfde jaar 1927; 
terwijl een Johannes Mietes (*1906) 
deze gemeente in 1943 bediende.

Zijn vader Alides Mietes bediende 
Mechelen en Gent 25.10.1925-1926 en 
ging naar Aarschot in 1926-27, steeds 
binnen de Methodistische kerk. Op-
merkelijk echter blijft dat deze vader 
en zoon elkaars wegen kruisen en van 
de mogelijk andere zoon of neef de 
bewegingen veel onduidelijker zijn.

Onze Mietes eindigt in België zijn 
diensten in de methodistische ge-
meente te Antwerpen-Hoboken tot 
in 1935. Wij vinden hem mogelijk te-
rug in de Vrij Evangelische gemeente 
in Apeldoorn Nl, die hij bedient van 
19.09.1937 tot 08.05.1949. Gemeente 
die werd opgeheven op 31 december 
2018. Hij overlijdt in 1998.

In het reeds eerder genoemde regis-
ter (één van de drie registers die wij 
in ons WTS-archief bezitten): schrijft 
hij 55 leden in waarvan er slechts 24 
overblijven bij zijn vertrek; hij doopt 
vijf kinderen; hij bevestigt drie huwe-
lijken; en hij leidt zeven begrafenis-
sen. Tot zover wat het register ons 
leert, voor zijn periode..

Als beloofd kom ik nog even terug 
naar zijn brief: 

1- Om welk jubileum rond William 
Tyndale of diens monument het 

Het methodistisch verhaal in Vilvoorde 
(vervolg)
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gaat kan ik met de beste wil 
van de wereld niet achterha-
len. Ik vind geen datum die 
een jubileum aangeeft noch 
bij geboorte en dood van Wil-
liam Tyndale, noch bij de her-
denking van het plaatsen van 
het monument. Het was wel 
naar hij schrijft met toetsers 
en bellen, maar waarom ?

 In het archief kan ik wel een 
programma terugvinden van 
een Groot Concert op zater-
dag, 4 juli 1931 om 8 uur ’s 
avonds waar waarschijnlijk 
dat muziekkorps uit Amster-
dam speelt. (maar we vonden 
meer in het archief zie de zo-
mer-Ring juli/aug.)

2- Meteen valt daar de naam van 
mevrouw Thys op. Bij een bij-
zondere dienst op zondag 25 
november (zonder jaartal) zingt 
mevr. Thys het Largo van Händel, 
met aan het harmonium als bege-
leidster mej. Vercruysse en met 
mej. Verscheure(n) op de viool. 
Bij deze reeds genoemde Herden-
king schrijft Mietes leidt zij het 
zangkoor dat ze binnen de gemeen-
schap had opgericht. (zie ook weer 
de zomer-Ring)

3- Bij mej. A.M.S. Van de(n) Broeck; 
vanuit de genealogische gegevens 
trouwt hij met een Andrée Marie 
Sophie Van den Broeck (*1911 + 
onbekend). Wie schreef de naam 

juist ? In ons register staat zij als 
Van den Broeck en familie. (A. Mie-
tes schrijft het in zijn verslag in 
één woord Vandenbroeck).

 Wij weten iets meer over dat huwe-
lijk. Het greep in Mechelen plaats 
in 1932 en het was vader A. Mietes 
die de dienst leidde. (Niet onbe-
langrijk te melden dat in Mechelen 
de methodistische gemeenschap 
los stond van de Silo-gemeente van 
Mechelen, waar ik ook later nog op 
terugkom).

W.Willems

K l e u r p l a a t
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PB- PP  B-2/3471
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


