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Goed nieuws voor deze wereld
Een paar weken geleden had ik het grote genoegen om bij 
de oratie te zijn van Ellen Van Stichel, kersvers hoogleraar 
Christelijke Ethiek aan de Leuvense universiteit. Ellen en ik 
waren collega's bij mijn vorige baan. Toen was zij als Belgi-
sche in Nederland aan het werk, nu ben ik als Nederlandse 
in België aan het werk. Toen was zij nog een veelbelovende 
jonge theologe, nu is ze inmiddels hoogleraar. Maar één ding 
is niet veranderd: haar betrokkenheid bij wat er in onze 
wereld gebeurt met mensen die in de hoek zitten waar de 
klappen vallen.  

Dat sprak ook weer overduidelijk 
uit haar oratie, de lezing waarmee 
zij officieel haar opdracht als hoog-
leraar aannam. De titel was "Wat 
bezielt onze samenleving?" En dat 
'bezielen' mag je heel gelovig opvat-
ten: "wat geeft onze samenleving een 
ziel?" Het was een uitdagende lezing, 
waarin onze wereld aan de ene kant 
en de christelijke traditie aan de an-
dere kant voortdurend met elkaar in 
gesprek waren. 

Voor mij maakte Ellen's lezing op-
nieuw duidelijk, dat geloof en wereld 
onverbreekbaar bij elkaar horen. 
Een wereld zonder geloof - dat wil 
zeggen: zonder vertrouwen, zonder 
hoop en zonder liefde - brengt men-
sen voort voor wie niets meer écht 
van waarde is. We zien dat, denk ik, 
al te vaak voor onze ogen gebeuren. 
Aan de andere kant: een geloof dat de 
wereld het liefst maar zoveel moge-
lijk van zich af houdt en dat zich op 
zichzelf terugplooit: is dat wel geloof 

te noemen? Heeft dat nog te maken 
met het goede nieuws van het evange-
lie? Volgens de evangelist Lucas werd 
dat goede nieuws het eerst gebracht 
aan herders: aan ruige bonken bui-
ten op het veld, buiten de stadsmu-
ren. Dat betekende in die tijd: aan de 
rand van de samenleving. Dat goede 
nieuws van het evangelie is van meet 
af aan weerbarstig geweest en om-
streden. Maar ik denk dat je niet an-
ders kunt verwachten in een wereld 
die - toen en nu - beheerst wordt door 
bezit en macht. Bezit en macht, die 
met geweld verdedigd moeten wor-
den. Het evangelie is toch - volgens de 
woorden van de profeet Jesaja - in de 
eerste plaats goed nieuws voor de ar-
men. Goed nieuws voor mensen die er 
niet bij horen; die geen bezit of macht 
hebben. 

De woorden van Jezus en de woor-
den van de profeten zijn geen vrome 
praatjes. Ze gaan over de wereld 
waarin zij leefden. Wij leven inmid-
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 4 
mei. De afgelopen activiteiten 
-Paasvieringen, Paasontbijt en het 
bezoek van ons zustergemeente 
Fontaine l’Evêque werden overlo-
pen. Tijdens de kerkenraad werd 
de planning van de zomereditie 
van de KKR vergadering bespro-
ken. De kerkenraad kijkt ook uit 
naar een gezellige kaas-  en wijn-
avond gepland op 13 mei. Volgende 
kerkenraad is op 1 juni.

dels twee- of drieduizend jaar later, 
in een wereld die er heel anders uit-
ziet. Daarom zullen we ook nieuwe 
betekenis moeten vinden voor die 
oude woorden. Maar die nieuwe be-
tekenis zal moeten gaan over de we-
reld waarin wij leven, anno nu. Als 
het evangelie echt goed nieuws wil 
blijven, kan het niet anders dan zich 
met de wereld bezig houden. En kun-
nen degenen die het evangelie ver-
kondigen niet anders dan zich met 
de wereld bezig houden. In hun tijd 
verkondigden Jezus en de profeten 
vertrouwen, hoop en liefde verkon-
digden aan hun tijdgenoten, recht en 
barmhartigheid aan de mensen die 
in hun wereld leefden. Zo moeten we 
in onze tijd nog steeds vertrouwen, 
hoop en liefde, recht en barmhartig-
heid verkondigen in de wereld waarin 
wij zelf leven. Want een wereld zon-
der vertrouwen, zonder hoop en zon-
der liefde, een wereld zonder recht 
en zonder barmhartigheid - waar kan 
zo'n wereld nog bezieling vinden?

  Heleen Ransijn

Pastoraat

Op zondag 12 juni wordt het jongste 
zoontje van Theresa Owusu in de kerk-
dienst opgedragen. Hij is geboren in 
februari en sindsdien flink gegroeid! 
In de kerkdienst zal zegen worden ge-
vraagd over zijn leven, en wordt ook 
zijn naam officieel bekendgemaakt. 

Op zondag 10 juli wordt het dochtertje 
van Solomon en Nancy Owusu gedoopt. 

Het is jouw verjaardag

Gefeliciteerd
JUNI
02 Eline EGTER-VAN WISSEKERKE
03 Tini BOELPIJP-ROUKEMA
04 Johan VERCAUTEREN
09 Diane BERARDIS
15 Anke VAN OS
21 Michel DE JONGE
24 Jean-Luc EYNS
25 Josée LENAERTS
26 Clementina EWUSI
29 Juliette STUERBOUT
29 Rose MOGONTA
30 Pierre DE SCHRIJVER
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Zondag 5 juni 2022 - Pinksteren - 
Johannes 20:19-23

Zondag 12 juni 2022 - Zondag 
Trinitatis - Johannes 3:1-16

Zondag 19 juni 2022 - 1e zondag 
van de zomer - Lucas 8:26-39

Zondag 26 juni 2022 - 2e zondag 
van de zomer - Lucas 9:51-62

Op de eerste twee zondagen van deze 
maand zijn de lezingen nog uit het 
Johannes-evangelie genomen. Met 
Pinksteren (zondag 5 juni) is dat het 
verhaal van de eerste verschijning 
van Jezus na zijn Opstanding. Het 
Pinksterverhaal uit de Handelingen 
van de Apostelen - dat we op dit feest 
natuurlijk ook lezen - legt de nadruk 
op de grote menigte die in Jeruza-
lem getuige is van de uitstorting van 
de Heilige Geest en het vrijmoedige 
optreden van de apostelen. Bij het 
verhaal van Johannes zitten de leer-
lingen echter achter gesloten deuren 
uit angst voor de tegenstanders van 
Jezus. De versie van Johannes van de 
uitstorting van de Geest is ook aan-
zienlijk minder spectaculair. 

Op Zondag Trinitatis (12 juni) wordt 
nog steeds uit het Johannes-evangelie 
gelezen, maar nu uit één van de eer-
ste hoofdstukken. Het verhaal van het 
bezoek van Nicodemus aan Jezus - in 
de nacht, zo staat er nadrukkelijk bij 

- komt alleen in dit evangelie voor, 
zoals Nicodemus zelf ook alleen in het 
Johannes-evangelie voorkomt. Nico-
demus hoort eigenlijk bij het kamp 
van de tegenstanders van Jezus. Hij is 
een Farizeeër, een wetsleraar. Noch-
tans kan hij Jezus niet volgen als deze 
spreekt over de Geest. 

Op de twee volgende zondagen, de 
eerste en tweede van de zomer (19 
en 26 juni) wordt de draad van het 
Lucas-evangelie weer opgenomen. 
Op 19 juni lezen we het wonderlijke 
verhaal van een bezeten man in het 
(niet-Joodse) gebied van de Gerase-
nen. Op 26 juni begint de reis van 
Jezus naar Jeruzalem. In dit verhaal 
krijgt Jezus te maken met vijandige 
dorpelingen in Samaria en enkele po-
tentiële volgelingen van Jezus aan wie 
Hij duidelijk maakt dat het nog niet 
zo eenvoudig is om Hem te volgen.

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

7 juli voor het Protestants 
Sociaal Centrum
Het Protestants Sociaal Centrum heeft 
tot doel hulp te verlenen, in de geest 
van het Evangelie, onder alle vormen, 
aan alle personen die beroep doen op 
haar diensten ongeacht hun politieke, 
religieuze of filosofische overtuiging, 

Bij de lezingen  
van de zondag

hun cultuur, ras of seksuele geaard-
heid. De vereniging zorgt er voor op-
vang en hulp te verlenen. 

De draagwijdte van de opdrachten die 
zijn toevertrouwd zijn als volgt: "De 
persoon in zijn geheel en in zijn inte-
gratiemogelijkheden helpen door te 
zorgen voor een eerste opvang, door 
de situatie van de gebruiker te analy-
seren en hem de nodige begeleiding 
en opvolging te bieden. De sociale 
band versterken en de personen een 
betere toegang tot de collectieve voor-
zieningen en hun grondrechten waar-
borgen. Inwerken op alle factoren die 

de sociale onzekerheid veroorzaken. 
Een beroep doen op de actieve mede-
werking van de geholpen personen, 
hun inburgering evenals die van hun 
families in de hand werken. Uitslui-
ting voorkomen en positieve acties 
met het oog op sociale integratie 
bevorderen. De gebruikers zo nodig 
doorverwijzen naar meer gespecia-
liseerde instellingen om specifieke 
noodsituaties op te lossen. De opge-
spoorde institutionele tekortkomin-
gen en leemten in de regelgeving aan 
de bevoegde overheden melden en 
voorstellen formuleren om die weg 
te werken."

Overzicht financiën: 01 januari -30 april 2022 (4 maanden)

INKOMSTEN Budget Werkelijk
Collectes (eigen kerk en derden) 3,133.00 3,098.00
vrijwillige bijdragen 1,000.00 950.00
Giften 667.00 186.00
Diversen 317.00 755.00
Toaal inkomsten 5,117.00 4,989.00

UITGAVEN Budget Werkelijk
Algemene kosten 1,494.00 1,365.00
Onkosten eredienst 1,550.00 1,433.00
VPKB centrale kas & zending 1,367.00 1,300.00
Onderhoud gemeenschappelijke ruimtes 816.00 820.00
Toaal uitgaven 5,117.00 4,918.00

Uit onderstaande tabel blijkt dat gedurende de eerste 4 maanden van dit jaar de 
inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en verlopen volgens het budget. Onze dank 
gaat uit naar iedereen die met zijn bijdrage dit mogelijk gemaakt heeft. 
In een bijlage vindt u ook een oproep voor extra steun voor een niet gebudgeteerde 
uitgave: het bezoek van onze zustergemeente Fontaine l'Évêque waar alle deelne-
mers die dag heel erg van genoten hebben. 
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
JUNI
woensdag 01 10.00 uur Open Huis
 19.30 uur Kerkenraad

woensdag 8 10.00 uur Open Huis met lunch
 19.30 uur Districtsvergadering

woensdag 15 10.00 uur Open Huis

woensdag 22 10.00 uur Open Huis  
  met geleid museumbezoek

woensdag 29 10.00 uur Open Huis

JULI
woensdag 06 10.00 uur Open Huis

woensdag 20 14.30 uur Kerkenraad

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 4

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

ZONDAG 12 JUNI  
Ds. H. Ransijn 

ZONDAG 19 JUNI 
Dhr. F. Pouliart 

ZONDAG 26 JUNI 
Ds. H Ransijn

ZONDAG 3 JULI 
Ds. H Ransijn
Viering Heilig Avondmaal  
Extra collecte: het Protestants Sociaal Centrum

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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Wij gaan verder vanuit de brief van 
P.J.Mietes.

Bij punt 4 – met Mej. Wilhelmina Ver-
cruysse 

Zij is de zuster van Leonard Vercruys-
se de vader van onze Ernst Vercruys-
se. Zij was toen achttien jaar.

Ons museum kreeg een aantal voor-
werpen via haar dochter Ruth Lheu-
reux, souvenir van het Methodisme 
als een theepot. 

Zijzelf gaf mij – toen ik hier als pre-
dikant begon – uit haar archief een 
aantal folders, programma’s en en-
kele foto’s uit de begin jaren van het 
Methodisme alhier.

Haar verhaal kreeg ik toen ook te ho-
ren. 

De familie Vercruysse woonde in Vil-
voorde, zoals we reeds weten. Het 
is in Vilvoorde dat mej. Vercruysse 

haar toekomstige echtgenoot leerde 
kennen bij de evangelisatie bijeen-
komsten op de markt in Vilvoorde. 
Hij preekte in het Frans, zij speelde 
op het opvouwbaar harmonium. Ja-
ren later is zij met André Lheureux 
getrouwd, die heel zijn leven de me-

Methodisme in Vilvoorde in haar beginjaren 
Het methodistisch verhaal in Vilvoorde  

(vervolg)

Bezoek Fontaine l’Evêque
Na twee jaar waarin we niet bij elkaar 
konden komen, was het eindelijk mo-
gelijk om onze zusters en broeders te 
ontmoeten van onze zustergemeente 
Fontaine l'Évêque. Op zondag 1 mei 
hebben we samen de kerkdienst ge-
vierd, de maaltijd gedeeld en samen 
genoten van de schoonheid van de Plan-
tentuin in Meise. Karin Versele heeft 
in de bus naar Meise al verteld over 
de geschiedenis van de Plantentuin, 
terwijl we in de tuin zelf kennis konden 
maken met de bomen die daar groeien, 
de planten die daar onder groeien en de 
prachtige rododendrons, die in allerlei 
kleuren in bloei stonden. De middag 
werd afgesloten op het terras van de 
Oranjerie. 

Op zoek naar  
William Tyndale

's Morgens tijdens de kerkdienst gingen 
de kinderen van de zondagsschool en de 

tieners op zoek naar William Tyndale. 
Wie was hij? Waarom heet onze kerk 
naar hem? 

Met z’n 16-en (!) werd er in 2 groepen 
een interessante speurtocht gewandeld 
(bedacht door Karin Versele) rond het 
kerkgebouw:

- Bij het kanaal ontdekten we welke 
talen William sprak, en hoe die eruit 
zien en klinken. Welke talen spreken 
we zelf allemaal? Dat blijken er best 
veel.

- Bij de toegangspoort maakten we zelf 
een simpel kruisje van takjes en een 
stukje touw.

- Bij het grasveld bij het hotel ontdekten 
we waarom William Tyndale de bijbel 
naar de volkstaal wilde vertalen, zodat 
iedereen de bijbel kon begrijpen; en 
waarom dat zo belangrijk is.

- Bij het informatiebord bij de brug, 
en in de gang van de kerk zagen we 

hoe een cel eruit zag (en hoe enorm 
groot het gevangenisgebouw was!); 
waarom hij in die cel zat en hoe hij 
uiteindelijk is gestorven.

- Op de picknickbankjes op het gras-
veld naast de kerkzaal drukten we 
zelf met stempels en inkt een zin op 
een vel papier. Op die manier een 
hele bladzijde vol stempelen, en zelfs 

een heel boek volstempelen, is erg 
tijdrovend!

Bij elke opdracht kon een puzzelstuk 
verdiend worden, en aan het eind van 
de tocht vormden al die puzzelstukken 
samen 2 mooie platen van William Tyn-
dale. We hadden geluk met het weer, 
en konden lekker rondwandelen en met 
elkaar kennismaken.

P.J.Mietes
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thodistische kerk diende door heel 
het land heen; zelfs in Antwerpen. 
Methodistische predikanten werden 
jaarlijks gewisseld of verplaatst, zij 
kwamen overal terecht (wat we ook 
in Vilvoorde nog zullen zien)

Mej. Vercruysse trouwden op 30 ja-
nuari 1937. Haar adres, bij haar ou-
ders, was toen rue Porte-aux-Vaches, 
59 (de Koepoortstraat vandaag) in 
de “Eglise Méthodiste, Longue rue 
des Moulins, 58 (onze Lange Molens-
straat 58 )!

Een juweeltjes uit de geschiedenis 
van onze gemeente.

Bij de rondleiding van de Open Huis 
mensen, konden wij horen hoe de 
Franse taal toen in Vilvoorde ook ge-
bruikelijk was en er zelfs Franstalige 
diensten waren onder P.J.Mietes. Bij 
mijn kennismaking met de burge-
meester Frans Gelders, toen ik hier 
als voorganger begon, vertelde hij 
mij dat hij een oudere broer had die 
François heette en hoe in het gezin na 
de vervlaamsing van de Universiteit 
van Gent de namen van zijn broers 
opnieuw werden gebruikt – nu in ver-
taling - voor de volgende kinderen. 
Vergeten wij niet dat bij de inhuldi-
ging van het William Tyndale monu-
ment 1913 de uitgedeelde Nieuwe Tes-
tamenten alleen in het Frans waren. 
Het lager middelbaar onderwijs en de 
verdere studies gebeuren zelfs in onze 
stad in het Frans. (De “école moyen-
ne” staat nog in onze stad in de Van 
Helmontstraat). 

Ons museum bezit daarentegen een 
exemplaar van het eerste Nederlands-
talige Nieuw Testament dat massaal 
werd uitgedeeld in 1930 bij de hon-
derdste verjaardag van onze onafhan-
kelijkheid. 

In ons archief vinden wij een aantal 
registers en een klein aantal versla-
gen. Het is een bijzonder aangenaam 
puzzelen en ontdekken. Zelfs bij het 
missen van veel echte archieven. Met 
o.a. de programma’s uit die begin ja-
ren van mevr. W. Lheureux-Vercruy-
sse (zie vorige maand een voorbeeld) 
kreeg ik een sleutel naar de oude 
methodistische geschiedenis. Enkele 
liederen bladeren en een paar uitno-
digingen tot het gemeenteleven vulde 
de collectie aan. Vooral de kerstfees-
ten werden ruim aangekondigd en 
trokken ook wel heel wat volk.

Die samenkomsten worden die eerste 
jaren in een oude garage op de Nowé-
lei gehouden (naast en opgenomen in 
het lege winkelpand op de hoek van de 
Leuvensestraat).

Opvallend is een Jeugddag te Vil-
voorde op 16 mei 1932 waarvan we 
sporen vinden in een verslag van A. 
Mietes (uit Mechelen), maar waar we 
ook een foto van bezitten. 

Zo hebben wij een gekartonneerd 
cahier met verslagen van vergade-
ringen. Zij betreffen het kerkelijke 
leven.

Het zijn geen kerkenraadsverslagen, 
maar vooral wekelijkse vormende 
bijeenkomsten, van uiteenlopende 

aard. Ons boeit de inhoud natuur-
lijk en daar komen wij nog op terug. 
Maar opvallend, wanneer P.J. Mietes, 
mej. W. Vercruysse noemt als zijn 
waardevolle medewerksters, ontdek-
ken wij dat deze jonge dame “sekre-
taris” heet, (op de eerste vergade-
ring zijn alleen mannen aanwezig); 
om “sekretaresse” te worden door de 
jaren heen van 1928 tot einde 1930. 
Voorzitter al die jaren is P.J. Mietes 
zelf.

Een tweede schrift, met zwart kaft 
lijkt vooral om Mechelen te gaan, 
maar vertelt ons veel over Vilvoorde. 
(zie onze zomer-Ring).

5 - Mej. Pauline Boterdael (vriendin 
van Wilhelmina Vercruysse), zij was 
het oudste lid van onze methodisti-
sche gemeente die tot aan haar dood 
trouw en actief een steunpilaar van 
de plaatselijke kerk was. Zij was on-
der P.J. Mietes opgenomen als lid met 
haar tante. Ik mocht haar begraven 
op 4 mei 1984 op 84 jarige leeftijd. 
Toch kende ik haar reeds sinds 1954 
van in de kinderkampen van Amou-
gie waar André Lheureux de hoofdlei-
ding had en zij de verpleegsterspost 
bediende.

Juffrouw Boterdael onderhield nauwe 
contacten met de families Campion 
en Douw. Zeker naar de kerstfeesten 
toe. Via haar en de familie Douw kre-
gen wij jaarlijks snoep en koekjes van 
Delacre voor de kerstvieringen en de 
kinderen.

Willy Willems

Kaas en wijn op 
vrijdag de 13e

Vrijdag de 13e was in de afgelo-
pen maand absoluut geen onge-
luksdag, want op die datum viel 
de kaas- en wijnavond! Wat was 
het fijn dat het weer kon na twee 
jaar. De avond was uitstekend 
georganiseerd door Margreet 
Dekker, Tina Fiechter en Katalin 
Buday, die ervoor gezorgd had-
den dat niemand tekort kwam. 
De koffiezaal zat vol met gezel-
lig kaas (en vlees) etende, wijn 
drinkende en pratende mensen. 
Aan het einde werden we ook 
nog getrakteerd op heerlijke 
desserts én op een heuse Bijbel-
bingo…. Jammer genoeg was de 
Bijbelbingo alleen zelfs voor uw 
predikant te moeilijk. Maar het 
plezier was er niet minder om. 
Alles bij elkaar genomen kunnen 
we terugzien op een bijzonder 
geslaagde avond. Dank aan de 
organisatoren en graag tot vol-
gend jaar!
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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


