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medicijn hiervoor is om jouw omge-
ving te veranderen. Neem je pc en ga 
naar het park of die heel erg leuke 
coffee shop. Verandering van omge-
ving zal jouw creatieve energie wat 
extra punch geven.”

Tot zover de heel erg 21e-eeuwse 
Carine. Maar ook tweeduizend jaar 
geleden, in de Bijbel, komen we dit 
besef tegen. Jezus gaat de woestijn in, 
of een berg op. “Om te bidden”, staat 
er dan vaak bij. Maar ik denk stiekem 
ook: om rust in zijn hoofd te krijgen, 
zijn gedachten los te schudden, tot 
een nieuw perspectief te komen. 

En dan komt er ook nog deze maan-
den de zomervakantie aan. De peri-
ode bij uitstek dat mensen in het hele 
land van omgeving veranderen. Voor 
een paar weken, een paar daagjes of 
zelfs maar voor één dag. Ik zou zeg-
gen: vooral doen! Maar geef jezelf 
dan ook de kans om rust in je hoofd 
te krijgen, je gedachten los te schud-
den en tot een nieuw perspectief te 
komen. En ook om te bidden natuur-
lijk….

  Heleen Ransijn

Pastoraat

Op zondag 10 juli wordt Arielle, het 
dochtertje van Solomon en Nancy Owu-
su, gedoopt en op zondag 14 augustus 
wordt Lyam, het zoontje van Fanny 
Ndzebele, gedoopt. Wij zijn blij om deze 
twee kinderen van God in onze kerk-
gemeenschap te mogen verwelkomen!

Eind juni vierde Juliette Stuerbout-
Preikschat haar 100ste verjaardag. Ter 
gelegenheid van deze heugelijke dag 
hebben verschillende gemeenteleden 
haar een verjaardagkaart gestuurd. Wij 
wensen haar een goede gezondheid in 
het komende levensjaar.

Je gedachten los schudden...
Hoewel COVID-19 tegenwoordig wat naar de achtergrond is 
verdwenen, heb ik een aantal gewoontes uit de Corona-tijd 
behouden. Zoals mijn dagelijkse ochtendwandeling. Tegen-
woordig leidt die toch wel minstens eens per week naar mijn 
favoriete koffietent. Daar drink ik dan een tas straffe kof-
fie – de enige koffie die ik drink trouwens, meestal drink ik 
liever thee – en stap vervolgens terug naar huis. 

En het wonderlijke van het 
hele verhaal: steeds vaker 

lijkt het voor te komen, dat mijn preek 
ontstaat tijdens zo’n wandeling. Soms 
al tijdens de koffie, nog vaker op de 
weg terug. Kennelijk brengt die gang 
naar de koffietent iets op gang, dat 
bijvoorbeeld thuis toch moeilijker op 
gang komt. 

Ik vermoed dat het te maken heeft 
met verandering van omgeving. In 
combinatie met het heel letterlijk in 
beweging zijn. Op de een of andere 
manier maakt dat dingen in mijn 
hoofd los, het geeft soms een ander 
perspectief, of het brengt opeens her-
inneringen boven die een nieuw licht 
werpen op mijn preek-in-wording. Op 
weg naar de koffie wordt alles al een 
beetje los geschud, tijdens de koffie 
komt er wat meer rust in mijn hoofd, 
en dan kan het op de terugweg begin-
nen te borrelen. 

Nu blijk ik niet de enige te zijn met 
deze ervaring. Die wordt bijvoor-
beeld gedeeld door Carine Van Hee, 
een artieste die in Hofstade woont. 
Zij maakt abstracte schilderijen met 

veel kleur en exposeert daarmee zo-
wel in België als in het buitenland. 
Over verandering van omgeving als 
‘push’ tot creativiteit (en laten we 
wel wezen, ook het schrijven van een 
preek is een creatief proces) zegt zij: 
“Creativiteit én de flexibiliteit van 
ons denken hangt niet alleen af van 
een eigenschap die wijzelf al dan niet 
hebben, maar is absoluut ook afhan-
kelijk van de omgeving waarin we ons 
bevinden. We hebben nood aan erva-
ringen die onze vastgeroeste mentale 
schema's in de war sturen en onze 
bovenkamer een flinke por geven. Als 
je elke dag van de week op kantoor of 
in je werkkamer vertoeft, geraak je 
vlugger vast dan je denkt. Het beste 
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 1 
juni. Tijdens de kerkenraad werd 
de planning van de Startzondag 
in september besproken. De dien-
sten van de afgelopen maand werd 
overlopen. Volgende kerkenraad is 
op 20 juli thuis bij Ingrid Versele.

Startzondag
Het kerkelijk werkjaar gaat van 
start op 4 september. Na de dienst 
zullen we samen van een koud en 
warm buffet kunnen genieten en 
rekenen we op jullie hulp hierbij. 
Er hangt een inschrijvingslijst uit 
in de kerkzaal, graag hierbij aan-
duiden welke gerecht u zou maken 
voor ons buffet.
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Zondag 3 juli 2022 - 3e zondag van 
de zomer – Lucas 10:1-20

Zondag 10 juli 2022 - 4e zondag van 
de zomer – Lucas 10:21-37

Zondag 17 juli 2022 - 5e zondag van 
de zomer – Lucas 10:38-42

Zondag 24 juli 2022 - 6e zondag 
van de zomer – Lucas 11:1-13

Zondag 31 juli 2022 - 7e zondag van 
de zomer – Lucas 12:13-21

Zondag 7 augustus 2022 -  
8e zondag van de zomer –  
Lucas 12:32-40

Zondag 14 augustus 2022 -  
9e zondag van de zomer –  
Lucas 12:49-56

Zondag 21 augustus 2022 -  
10e zondag van de zomer –  
Lucas 13:22-30

Zondag 28 augustus 2022 -  
11e zondag van de zomer –  
Lucas 14:1-14

In deze zomermaanden wordt bijna 
doorlopend gelezen uit het Lucas-evan-
gelie. In de hoofdstukken 10 tot en met 
14 verhaalt de evangelist over de reis 
van Jezus naar Jeruzalem, waar hij zal 
moeten lijden en sterven. Onderweg 
zendt Jezus maar liefst 72 leerlingen uit 
ter voorbereiding van zijn eigen door-
tocht door steden en plaatsen (zondag 
3 juli). Dit is een lezing die in de 12e 

eeuw Franciscus van Assisi de aanzet 
gaf tot het stichten van zijn orde. Op 
zondag 10 juli lezen we het bekende 
verhaal dat bekend is geworden als ‘de 
barmhartige Samaritaan’ en dat door 
Jezus wordt verteld als antwoord op de 
vraag: “wie is mijn naaste?”. Zondag 17 
juli is gewijd aan het bezoek van Jezus 
aan Marta en Maria. Deze twee zussen 
spelen ook een belangrijke rol in het 
Johannes-evangelie, tezamen met hun 
broer Lazarus. Lazarus wordt echter 
uitsluitend genoemd in het Johannes-
evangelie; in het evangelie van Lucas 
wordt hij niet genoemd, en evenmin in 
die van Mattheus en Marcus. Op zon-
dag 24 juli vragen de leerlingen aan 
Jezus om hen te leren bidden, waarop 
het gebed volgt dat bij ons bekend is 
als het ‘Onze Vader’; zij het in een iets 
andere vorm dan in het evangelie van 
Mattheus, waarin het deel uitmaakt 
van de Bergrede. 

Het leesrooster slaat vervolgens een 
stuk van de hoofdstukken 11 en 12 over 
en komt op zondag 31 juli aan bij een 
gelijkenis over de zinloosheid van het 
opstapelen van bezit. Op zondag 7 au-
gustus vervolgt Jezus met een gelijke-
nis over waakzaamheid, op zondag 14 
augustus gevolgd door uitspraken over 
de ‘tekenen des tijds’. Jeruzalem begint 
te naderen, en daarbij begint de at-
mosfeer een dreigend karakter aan te 
nemen. Dit blijkt ook uit de evangelie-
lezing van zondag 21 augustus, waarin 
Jezus verder trekt naar Jeruzalem. Op 
zondag 28 augustus volgt een gelijke-
nis over verhoging en vernedering.

Bij de lezingen  
van de zondag Museumbezoekers hebben de weg 

weer gevonden naar het museum dit 
jaar na de lange periode van de coro-
napandemie.
Uit België, Nederland, Duitsland, En-
geland, Frankrijk mochten we gasten 
ontvangen.
Soms kwamen er ook bezoekers uit 
Amerika, China, Korea, Zuid-Afrika, 
Australië, Nieuw- Zeeland e.a. 
En steeds worden de bezoekers ont-
haald door een talentvolle gids die 
hen het leven van William Tyndale 
en zijn tijd zeer goed kan uitleggen. 
De Bijbel en haar geschiedenis als ge-
loofs- en cultuurboek. Het merkwaar-
dige protestantisme in ons land.
Uit vele landen kregen we ook de Bij-
bel in hun landstaal als geschenk.
Van januari tot juni kwamen er al on-
geveer 115 bezoekers .
Maar ook het werk werd gedaan in het 
verfraaien van de toonkasten. Evenals 
het werk in het museumarchief gaat 
rustig verder.
Gaat u weleens een museum bezoe-

ken? Zo ja waarom dan niet eens met 
vrienden een rondleiding aanvragen? 
Als u op een woensdagmorgen tussen 
10u en 12u kan komen dan is er een 
mogelijkheid voor een rondleiding.
Naar het museum komen en verkiest 
u een andere dag dan kan het op af-
spraak. 
Gratis toegang maar gift voor muse-
umwerk is altijd welkom, net zoals u 
die altijd welkom is.

Het is jouw verjaardag

Gefeliciteerd
JULI
11 Léonie DE JONGE-DEKNOP
12 Sonia KARANGWA ISHIME
14 An AMEEL
14 Susan ANTWI
17 Netty VAN LOOSENOORD
24 Chris FUMEY
28 Nicole V.D. BOSSCHE-SMETS
29 Jean Pierre BALEPA
AUGUSTUS
01 Ines BALEPA

03 Yvette VAN DAELE 
05 Régis MAIMONA
10 Anneke GUILMAIN-KENNIS
10 Willy WILLEMS
10 Femke LEMMENS
16 Pierre HULPIAU
20 Matteo LENTINI
21 Ina SONCK-VAN DE PERRE
21 Bea VAN DEN BROECK
22 René CAUTAERTS
23 Victor HOLSTERS
24 Betty SANDRON-BARATH

Museumwerkgroep
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
JULI
woensdag 06 10.00 uur Open Huis
woensdag 13 10.00 uur Open Huis
woensdag 20 10.00 uur Open Huis
 15.00 uur Kerkenraad
woensdag 27 10.00 uur Open Huis

AUGUSTUS
woensdag 03 10.00 uur Open Huis

woensdag 10 10.00 uur Open Huis

woensdag 17 10.00 uur Open Huis

woensdag 24 10.00 uur Open Huis

woensdag 31 10.00 uur Open Huis

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 4

KERKDIENSTEN
ZONDAG 3 JULI 
Ds. H Ransijn   -   Viering Heilig Avondmaal  
Extra collecte: het Protestants Sociaal Centrum 
ZONDAG 10 JULI  
Ds. H. Ransijn
In deze kerkdienst wordt Arielle, het dochtertje van Solomon en 
Nancy Owusu, door de doop in onze kerkgemeenschap opgenomen. 
ZONDAG 17 JULI 
mevr. M. Knetemann 
ZONDAG 24 JULI 
Ds. H. Ransijn
ZONDAG 31 JULI 
Ds. H Ransijn
ZONDAG 7 AUGUSTUS 
Ds. H. Ransijn   -   Viering Heilig Avondmaal 
Extra collecte: zending
ZONDAG 14 AUGUSTUS  
Ds. H. Ransijn
In deze kerkdienst wordt Lyam, het zoontje van Fanny Ndzebele, 
door de doop in onze kerkgemeenschap opgenomen.
ZONDAG 21 AUGUSTUS 
Ds. D. Wurstenn
ZONDAG 28 AUGUSTUS 
Ds. H. Ransijn
ZONDAG 4 SEPTEMBER STARTZONDAG 
Ds. H. Ransijn   -   Viering Heilig Avondmaal 
Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum

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
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 Tyndales 7 en 8 oktober 2022
Save the date:
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Extra collectes
3 juli en 4 september: 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, 
hun cultuur, ras of seksuele geaardheid. De vereniging zorgt er voor opvang 
en hulp te verlenen. 
De draagwijdte van de opdrachten die zijn toevertrouwd zijn als volgt: "De 
persoon in zijn geheel en in zijn integratiemogelijkheden helpen door te zorgen 
voor een eerste opvang, door de situatie van de gebruiker te analyseren en hem 
de nodige begeleiding en opvolging te bieden. De sociale band versterken en 
de personen een betere toegang tot de collectieve voorzieningen en hun grond-
rechten waarborgen. Inwerken op alle factoren die de sociale onzekerheid 
veroorzaken. Een beroep doen op de actieve medewerking van de geholpen 
personen, hun inburgering evenals die van hun families in de hand werken. 
Uitsluiting voorkomen en positieve acties met het oog op sociale integratie 
bevorderen. De gebruikers zo nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde 
instellingen om specifieke noodsituaties op te lossen. De opgespoorde instituti-
onele tekortkomingen en leemten in de regelgeving aan de bevoegde overheden 
melden en voorstellen formuleren om die weg te werken."

7 augustus: de zending
Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN WERELD. Deze coördineert het beleid 
m.b.t. Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, begroting en 
werkplannen. Zij onderhoudt de contacten met de partners uit het Zuiden o.a 
Zuid-Afrika en Rwanda en neemt deel aan het multilateraal overleg.

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

Collectes:
24 apr: 230,50 / 1 mei: 325,60 / 8 mei: 
200,50 / 15 mei: 124,00 / 22 mei: 122,70 
/ 29 mei: 117,50 / 5 juni: 84.65 / 12 juni: 
196,95 / 19 juni: 00,00 

Collectes voor derden:
1 mei: 137,65 (Luchthavenpastoraat) / 
5 juni: 54,00 (Faculteit) 

Vrijwillige bijdragen:
5 mei: 25,00 / 10 mei: 50,00 / 16 mei: 

200,00 / 18 mei: 15,00 / 7 juni: 25,00 / 
10 juni: 50,00 / 18 juni: 15,00

Giften voor de Ring: 
16 mei: 10,00 + 20,00 / 16 juni: 10,00 

Zondagsschool:
Bijdragen tot en met mei: 95,00 

Giften voor Fontaine:
2 juni: 50,00 / 15 juni: 30,00 / 20 juni: 
26,00

Schoolbezoeken WTS 2022
2022 mag een ‘grand cru’ jaar ge-
noemd worden met schoolbezoeken.

Een aantal nieuwe scholen zoals het 
College van Vilvoorde en het Athene-
um van Wemmel hebben dit jaar ook 
voor de eerste keer gebruik gemaakt 
van ons aanbod.

De meeste scholen uit de regio Vil-
voorde - Diegem -Machelen - Mels-
broek - Steenokkerzeel - Wemmel 
komen naar onze kerk in het kader 
van hun levensbeschouwelijke oplei-
ding en combineren een bezoek aan 
WTS met bezoeken aan de ‘Moskee 
Annasr’, het ‘huisvandeMens’ en de 
‘Troostkerk’.

Het is al een 10-tal jaren dat Karin en 
ikzelf op deze manier ons steentje bij-
dragen in de vorming van onze jeugd 
(groepen gaande van 12 tot 18 jaar).

Karin heeft naast haar professionele 
taken in het godsdienstonderwijs ook 
de tijd gevonden om een deel van de 
scholen te gidsen.

De ontmoetingen met deze jongeren 
zijn voor mezelf altijd verrijkend, er 
is duidelijk kennisoverdracht in twee 
richtingen. Op basis van de leeftijd 
en voorkennis initiëren we de jonge 
studenten in het ‘geheim’ van onze 
kerkgemeenschap.

De bijbel en de figuur van Jezus staan 
daarbij centraal, meteen ook het evi-
dente bruggetje naar William Tynda-
le. Aandacht gaat ook naar het belang 

van onze liturgie en onze traditie van 
zang. Genoeg materiaal dat de bezoe-
kers kunnen ruiken, zien, betasten, 
horen én bevragen. Met de jaren merk 
ik ook evoluties op.

Waar we vroeger misschien (te veel?) 
de nadruk legden op wat er tussen 
onze vier muren gebeurt ligt de focus 
vandaag meer op het globale plaatje 
met het bestaan van al die andere 
(waardevolle) levensbeschouwingen 
en de waarden die ons onderling ver-
binden.

Meteen een oproep aan onze studen-
ten om zich te gaan bekwamen om 
daar tolerant mee om te gaan, en 
daarbij wéér een welkome verwijzing 
naar William Tyndale.

Er zijn ook marathon-weken geweest 
zoals eind februari met 120 vierde-
jaarsstudenten uit het College van 
Vilvoorde en 18 gidsbeurten. We 
kunnen dus gerust stellen dat de in-
haalbeweging na Corona ondertussen 
gemaakt werd met rond de 260 leer-
lingen uit ongeveer 8 deelnemende 
scholen.

Paul & Karin

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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De foto werd genomen voor de KIJK-
UIT Lange Molensstraat 58. De meer-
voudsvorm van “molens” is de juiste 
want inderdaad vroeger waren er 
drie watermolens in deze straat, zij 
lagen op de ‘Woluwe’ zijrivier van de 
Zenne. (De korte Molensstraat had 
maar twee watermolens). 

De oorspronkelijke naam staat in het 
Frans en klinkt juister: “Longue rue 
des Moulins”. Een lange en een korte 
straat beide met molens.

Achter het gebouw - onze toenmalige 
kerk - loopt nu nog onder een grote 
binnenkoer grondwater is beek-

vorm. Maar er zijn ook sporen van de 
kade twee huizen verder waar gelost 
kon worden. Alles steekt al een eeu-
wigheid onder de grond. Die Woluwe 
liep langs de OLV. Kerk; vandaar dat 
naast de kerk er een brouwerij was 
(de latere brandweerkazerne, nu het 
Administratief-centrum van de Stad 
en de Lidl). 

Ik kon dat alles met eigen ogen nog 
zien, zo’n dertig jaar geleden. Zelfs 
een stuk kade van diezelfde Woluwe 
onder het tweede huis in de Withe-
renstraat waar toen gemeenteleden 
woonden (ook gesloopt, er bevindt 

zich nu o.a. een tandheelkundig cen-
trum).

De KIJK-UIT was een uitspan met 
grote feestzaal waar toneel en con-
certen werden gehouden. Sterker wij 
hebben een te donkere foto waarin 
een plechtigheid plaats grijpt in 1936 
bij de herdenking van William Tyn-
dale’s executie op 6 oktober 400 jaar 
eerder.

De foto zelf nu voor de Kijk-Uit roept 
een aantal vraagtekens op omdat 
twee data zich voordoen als mogelijk.

De Methodisten kochten dit gebouw 
in 1930, maar er waren werken no-
dig.

Hoewel de Kerstfeesten voor het 
eerst in 1930 zelf in de Kijk-Uit wor-
den gehouden. Voordien hebben wij 
de programma’s van Kerst 1928 en 
1929 op de Nowélei in archief.

De foto is mogelijk gemaakt tijdens 
de grote Jeugddag op 16 mei 1932 
onder P.J. Mietes. Hij verlaat op 1 au-
gustus van datzelfde jaar Vilvoorde 
om naar Mechelen te gaan. Mechelen 
waar zijn vader stond en van waaruit 
hij P.J.M. zijn werk in Vilvoorde be-
gon. Deze gegevens naar kopieën van 
Wim Barvoets gekregen.

Tweede mogelijkheid want op een an-
dere doch zelfde foto staat dat het on-
der de voorganger A. Parmentier is. 
Dat betekent na 16 juli 1933 en voor 
28 oktober 1934 de periode waar Par-
mentier hier te Vilvoorde werkt. (Op-
gepast Parmentier komt nog terug in 

1938 en blijft tot na wereldoorlog II; 
tot in 1947 in de gemeente.)

De vaandel vooraan schrijft mevr. 
Lheureux-Vercruysse draagt als 
tekst: ”omnia pro Christo” of het: “al-
les voor Christus”

Maar de foto is voor mij nog intrige-
render. Op de foto staan twee man-
nen die ik herken en zelfs goed ken-
de: mijn vader Willem G. Willems en 
zijn broer Otto H. Willems.

Vader geboren in 1909, zijn broer 
1907. De vraag die dan rijst is: hoe 
oud lijk je op zo een foto. Kleding is 
erg zondags, maar normaal voor die 
tijd.

De foto hoort niet bij de herdenking 
van 1936 als het Parmentier gaat, 
maar die gegeven staan op de ach-
terzijde met weer een ander pro-
bleem een afkorting (mogelijk van 
een naam …). Ik lees er: “Vilvoorde, 
voorganger A. Parmentier. Omnia pro 
Chrito, alles voor Christus. E.L.“

Mijn vader zou op die momenten dus 
23 of 24 jaar zijn, mogelijk; bij de te-
rugkeer van A. Parmentier zou hij er 
alweer 29 zijn geweest; maar ook hij 
kan mij niet meer helpen bij de da-
tering.

Voor deze verlofmaand een vraag een 
‘zomerpuzzel’:  “Wie herkent U nog 
op deze foto?”

Mijn belangrijkste getuigen zijn allen 
soms heel overleden.

Willy Willems

Zomerse geschiedenis Methodistische tijd

Met een foto in de hand (waarvan hier afbeelding) een stuk geschiedenis zo 
gij wilt.
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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


