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Maar ook in andere kerken is de schep-
ping inmiddels een ‘heet’ onderwerp. 
Daarom wil ik dit voorwoord afsluiten 
met de zeven doelen die gehanteerd 
worden door het samenwerkingsver-
band Ecokerk, waar ook de VPKB in 
vertegenwoordigd is. Zeven doelen die 
ook heel praktische aanknopingspun-
ten bieden. 

Een antwoord geven op de "schreeuw van 
de Aarde", door onze uitstoot van broei-
kasgassen te verminderen, de natuur 
te beschermen en de ecosystemen te 
herstellen. 

Een antwoord geven op de "schreeuw van 
de armen", door ongelijkheid en ar-
moede te bestrijden, en te werken aan 
rechtvaardigheid, samen met kwets-
bare gemeenschappen. 

Een ecologische economie ontwikkelen, 
door te kiezen voor eerlijke handel, 
ethische consumptie, en investeringen 
in de productie van duurzame produc-
ten. 

Een eenvoudige levensstijl ontwikkelen, 
door ons verbruik van materiaal en 
energie te verminderen, ons voedsel-
patroon aan te passen, het openbaar 
vervoer te gebruiken… 

Een ecologische opvoeding, zowel in 
onze gezinnen als in scholen en uni-
versiteiten, de vorming in ons vereni-
gingsleven en jeugdbewegingen… 

Een ecospiritualiteit waarbij we in ons 
leven, en ook in onze liturgie, cateche-
se, en vorming, de relatie met de aarde 
en de levende wezens herstellen, om-
dat alles deel is van Gods schepping. 

Betrokkenheid van de gemeenschap en 
participatieve actie, zodat het een zaak 
wordt van ons allemaal, niet alleen wat 
we ter plekke doen, maar ook wat be-
slist wordt in ons land en in de wereld.

Moge deze doelen ons inspiratie bie-
den om, ieder op onze eigen manier, 
vorm te geven aan dat gebod tot zorg 
voor de schepping, dat aan ons men-
sen is toevertrouwd. Opdat er hoop 
mag zijn voor de schepping, die op 
dit moment kreunt onder de gevolgen 
van menselijk handelen. 

 Heleen Ransijn

Hoop voor de schepping ?
Het is alweer september en daarmee zitten we in de laatste maand 
van de heetste en droogste zomer sinds – wat mij betreft – men-
senheugenis. Gisteren nog zag ik een foto van de ‘grote vijver’ 
van het natuurgebied van Bourgoyen bij Gent. Die stond bijna 
droog, met rampzalige gevolgen voor de dieren die van dat wa-
ter afhankelijk zijn. De natuur, of gelovig gezegd: de schepping, 
kreunt onder het geweld van de droogte en de hitte. Dit gaat me 
aan het hart, en dat des te meer omdat ik besef dat deze extreme 
omstandigheden uiteindelijk gevolg zijn van menselijk handelen.  

Toen de (nog naamloze) eerste men-
sen in het eerste scheppingsverhaal 
(Genesis 1) de opdracht kregen “be-
volk de aarde en breng haar onder 
je gezag” zal dat zeker niet betekend 
hebben “buit de aarde uit zodat ze op 
termijn misschien wel onbewoonbaar 
wordt”. De mens is dan wel – alweer 
volgens het eerste scheppingsver-
haal – aan het hoofd gesteld van de 
schepping, maar dat betekent niet dat 
we er zomaar alles mee kunnen doen. 
Integendeel zelfs. Want over die eer-
ste mensen staat ook geschreven, dat 
ze naar het beeld van God geschapen 
werden. Als wij mensen geroepen zijn 
om de schepping onder ons gezag te 
brengen, en wij zijn naar het beeld 
van God geschapen, dan moet ons ge-
zag over de schepping een spiegel zijn 
van het gezag van God over onze men-
senwereld. En God buit mensen niet 
uit – Hij heeft ze lief. God geeft men-
sen ruimte om te leven en Hij draagt 
zorg voor ons. Dát is het soort gezag 
waartoe wij mensen geroepen zijn als 
het gaat om “de schepping onder ons 
gezag te brengen”. Een gezag dat in de 

eerste plaats een plicht, ja een gebod, 
tot goede zorg inhoudt. 

Dit gebod tot zorg voor de schepping 
is eeuwenlang In veel kerken en voor 
veel gelovigen zwaar onderbelicht 
gebleven. En nu nóg zijn veel kerk-
mensen er sceptisch over, met name 
als het gaat om klimaatverandering: 
moeten wij ons als kerk wel hiermee 
bezig houden? In een eerder num-
mer van De Ring heb ik klimaatver-
andering ‘de zonde van onze tijd’ ge-
noemd. Het antwoord op de vraag, of 
wij ons als kerk daar wel mee moeten 
bezig houden is dus wat mij betreft 
een volmondig ‘ja’. Daarom ben ik ook 
blij dat er in de periode tussen zon-
dag 4 september en zondag 2 oktober 
binnen de VPKB in het bijzonder aan-
dacht wordt besteed aan de schep-
ping. Dit jaar zal dat ook in het licht 
staan van een vervolg op de ‘klimaat-
synode’ van maart. In het artikel van 
de werkgroep Kerk in de Samenleving 
(KidS) verderop in deze Ring kunt u 
daar meer over lezen. 
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Pastoraat

Op donderdag 11 augustus hebben we 
afscheid moeten nemen van Luk Dai-
neffe. Een week eerder was hij door 
zijn naaste buren dood gevonden in 
zijn appartement aan de Kortestraat. 
In het ‘in memoriam’ hieronder gaat 
Heleen Ransijn in op zijn leven en op 
zijn afscheid.

Afscheid van een lieve, 
bijzondere man 

Luk was een goede en gewaardeerde 
bekende voor veel van onze gemeen-
teleden. Zelf kende ik hem vooral om-
dat hij tot een jaar of twee geleden de 
website van de kerk beheerde. Hij had 
een uiterst kwetsbare gezondheid en de 

Corona-periode was daarom voor hem 
bijzonder zwaar. Om diezelfde reden 
heb ik hem nooit in persoon ontmoet. 
Wél heb ik hem verschillende keren over 
de telefoon gesproken. De eerste keer 
was naar aanleiding van het overlijden 
van zijn moeder, aan het begin van de 
Corona-periode. Daarna nog een paar 
keer, al was het niet altijd gemakkelijk 
om hem aan de lijn te krijgen. Maar als 
het dan eens lukte, kwam daar altijd 
een gesprek uit voort dat heel erg de 
moeite waard was. 

Naar aanleiding van zijn overlijden 
stuurde Nadine van Nevel mij een mail, 
die ik hieronder graag citeer omdat ik 
het een mooi en passend ‘in memoriam’ 
vind voor Luk.

“Luk was een intelligente, sobere, per-
soonlijkheid. Zowel zijn voorkomen als 
zijn intelligentie waren zo bijzonder. 
In al zijn eenvoud viel hij op, en zijn 
stilte tijdens een gesprek gaf juist een 
gevoel van intense aanwezigheid. Luk 
kwam altijd iets te laat in de kerk.... 
door de bus... hij was een leuke ver-
schijning, niet groot, kalend, steeds 
met een glimlach en een lieve groet in 
zijn blauwe ogen. Steeds met een T-
shirt, broek en bretellen, in de winter 
met een hemd en bretellen.. Hij kwam 
niet altijd naar de koffie, maar wanneer 
hij er was had ik immer een interessant 
gesprek. Hij was de enige persoon met 
wie ik over de actualiteit kon praten, 
en politiek was hij heel geëngageerd 
met de noden van de mensen, zowel 
hier als wereldwijd. Hij had de zorg 
over zijn moeder en dat nam heel ter 

harte. Soms vertelde hij wel eens dat 
het niet altijd gemakkelijk was. 

Ik bewonderde Luk op vele vlakken, 
hij was een belezen man en had de 
eigenschap ingewikkelde zaken op een 
heldere en eenvoudige manier te vertel-
len. Ik heb zijn beroep nooit geweten 
maar van informatica kende hij alles. Ik 
heb enkele eenvoudige zaken van hem 
geleerd en mijn "watervrees" voor de 
computer dankzij hem overwonnen. Hij 
lachte niet mijn onkunde op dat gebied, 
maar gaf tips en verklaarde vele zaken. 
En plots is Luk weg gebleven..... Hij 
had een zwakke gezondheid en zware 
allergieën. Ik heb Luk echt gemist eens 
hij weinig of zelfs niet meer naar onze 
kerk kwam. 

Luk met zijn eigen filosofie zal zeker 
in de rust van de Heer overleden zijn. 
En ik zal deze lieve, bijzondere man 
nooit vergeten.“

Bij zijn afscheidsbijeenkomst heb ik 
het Paasevangelie volgens Mattheüs 
gelezen, en op het kerkhof – op verzoek 
van Luk’s verder niet gelovige fami-
lie – een gebed uitgesproken. Maar ik 
zou deze herinnering aan Luk willen 
besluiten met het stukje uit de eerste 
Korinthiërsbrief, die hij altijd gebruikte 
als handtekening op zijn e-mails:

“Wij weten: er is één God, de Vader, 
uit wie alles is ontstaan en voor wie 
wij zijn bestemd; en één Heer, Jezus 
Christus, door wie alles bestaat en 
door wie wij leven. (1 Korintiërs 8:6).

Heleen Ransijn

Zondag 4 sept. 22 - 12e zondag van 
de zomer  - Lucas 14:25-33 

Zondag 11 sept. 22 - 13e zondag van 
de zomer - Lucas 15:1-10 - 

Zondag 18 sept. 22 - 1e zondag van 
de herfst -Lucas 16:1-17

Zondag 25 sept. 22 - 2e van de 
herfst - Lucas 16:19-31

De lezingen in de maand september ver-
volgen onze reis door het Lucas-evangelie, 
of meer concreet: we volgen de reis van 
Jezus naar Jeruzalem, die een groot deel 
van het Lucas-evangelie in beslag neemt. 
Tijdens die reis geeft Jezus onderricht. 
Deels aan de leerlingen, die met hem 
meetrekken, deels ook aan ‘de menigte’ 
die op verschillende plaatsen naar deze 
tegendraadse leraar komt luisteren. Aan 
‘de menigte’ zegt Jezus in de lezing van 4 
september dat je niet zomaar zijn leerling 
kan worden. Daarvoor moet je wél  breken 
met je eerdere leven. Onder ‘de menigte’ 
zijn nogal wat mensen die met de nek 
worden aangekeken door de religieuze 
autoriteiten, met wie Jezus ook in de le-
zingen van deze maand regelmatig botst. 
Aan farizeeën en schriftgeleerden zegt 
Jezus echter (11 september) dat hij juist 
gekomen is voor die mensen die verloren 
dreigen te gaan. Ook maakt hij precies 
aan de farizeeën duidelijk dat wie God wil 
dienen, zich niet schuldig mag maken aan 
geldzucht (18 september). Aansluitend 
hieraan volgt op de laatste zondag van de 
maand de bekende gelijkenis van de rijke 
man en de arme Lazarus (25 september).

Uit de kerkenraad
Op 20 juli kwam de kerkenraad 
bijeen op haar zomervergadering 
en werd een evaluatie gemaakt 
van de afgelopen periode. Tijdens 
deze vergadering werden een aan-
tal geplande activiteiten afgespro-
ken o.a. de doop van het zoontje 
van Fanny Ndezebele en de kin-
deren van Anne Tchatchoua, de 
startzondag, het spaghettifestijn, 
hervormingszondag en kerst. We 
sloten de vergadering af met een 
maaltijd.

Volgende kerkenraadsvergadering 
is op woensdag 31 aug. om 19u30.

Bij de lezingen  
van de zondag
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Extra collectes

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 sek-
suele geaardheid. Het centrum zorgt 
er voor opvang en hulpverlening. 

De draagwijdte van de opdrachten 
die zijn toevertrouwd als volgt: "De 
persoon in zijn geheel en in zijn in-
tegratiemogelijkheden helpen door 
te zorgen voor een eerste opvang, 
door de situatie van de gebruiker te 
analyseren en hem de nodige begelei-
ding en opvolging te bieden. De soci-
ale band versterken en de personen 
een betere toegang tot de collectieve 
voorzieningen en hun grondrechten 
waarborgen. Inwerken op alle facto-
ren die de sociale onzekerheid ver-
oorzaken. Een beroep doen op de ac-
tieve medewerking van de geholpen 
personen, hun inburgering evenals 
die van hun families in de hand wer-
ken. Uitsluiting voorkomen en posi-
tieve acties met het oog op sociale 
integratie bevorderen. De gebruikers 
zo nodig doorverwijzen naar meer ge-
specialiseerde instellingen om speci-
fieke noodsituaties op te lossen. De 
opgespoorde institutionele tekortko-
mingen en leemten in de regelgeving 
aan de bevoegde overheden melden 
en voorstellen formuleren om die weg 
te werken."

2 oktober: de zending

Dit valt onder de COMMISSIE KERK 
EN WERELD. Deze coördineert het be-
leid m.b.t. Zending, Werelddiaconaat, 
Ontwikkelingssamenwerking, begro-
ting 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.

Adresveranderingen

Indien u gaat verhuizen of verhuisd 
bent graag uw adresverandering 
doorgeven aan het secretariaat van 
de kerk (secretariaat.wtskerk@
gmail.com) zodat De Ring op uw 
nieuw adres geleverd wordt.

Spaghetti-festijn
Vele handen maken licht werk is 
een motto dat we voor het spaghetti 
weekend in het voetlicht willen plaat-
sen. Als iedereen zich gedurende een 
korte tijd (1 à 2 uur) inzet voor het 
succesvolle verloop dan wordt dit fes-
tijn een plezierig genieten voor ieder-
een. We leren elkaar dan ook op een 
andere mannier kennen.

Medewerkers geven zich best op bij 
Rudi of Michel.

Maar vooral: reserveer met vrienden 
en familie voor een gezellige maaltijd. 

Startzondag
Het thema van de startzondag op 
4 september is “Aan tafel”.

In de Bijbel – maar ook in de kerk 
wordt vaak samen gegeten. Samen 
eten schept verbondenheid en voedt 
niet alleen het lichaam maar ook de 
ziel. Want terwijl je met elkaar in ge-
sprek bent, ga je elkaar met andere 
oren horen en met andere ogen zien. 

De belangrijkste maaltijd in de Bijbel 
is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de 
avondmaaltijdtafel deelneemt, gaat 
aan tafel bij Jezus Christus. Telkens 
wanneer wij als gemeente de Maaltijd 
vieren, gedenken wij Jezus’ leven en 
dood door brood en wijn te ontvangen 
als Zijn lichaam en bloed. Het maakt 
je tot een ander mens.

Na de dienst zullen we samen van een 
koud en warm buffet genieten.

In de koffiezaal hangt een inschrij-
vingslijst, waarop u kunt aanduiden 
welk gerecht u zou klaarmaken.

Het is jouw verjaardag

Gefeliciteerd
SEPTEMBER
03 Irène VANDEZANDE
03 Rudy LAROCHE
08 Precious KOFFI
10 Fanny NDZEBELE
15 Christian SANDRON
17 Romeo KOFFI
17 Maxwell EWUSI
17 Ruth EYNS
22 Jeremy VAN HOLLEBEKE
24 Audric Antwi
22 René CAUTAERTS
23 Victor HOLSTERS
24 Betty SANDRON-BARATH

Beste mensen 

Mevr. Juliette Preikschat bedankt jullie allen 
die haar verrast hebben met een verjaar-
dagskaart voor haar 100ste verjaardag. Ze 
was zichtbaar blij verrast en maakt haar 
groeten aan jullie allen over.

Namens Juliette Anneke Vercruysse

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: 97.60

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

Moet nog volgen maar bij voorkeur  

een overzicht speciale actie Fontaine

Heleen
Text Box

Heleen
Text Box
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
AUGUSTUS
woensdag 31 19.00 uur Kerkenraad

SEPTEMBER
zondag 04 10.00 uur Startzondag
woensdag 07 10.00 uur Open Huis 
 20.00 uur Raad van Bestuur
woensdag 14 10.00 uur Open Huis met Lunch
woensdag 21 10.00 uur Open Huis
woensdag 28 10.00 uur Open Huis met Museum bezoek 
 19.30 uur Kerkenraad

OKTOBER
woensdag 05 10.00 uur Open Huis
vrijdag 07 17-21 uur Spaghettifestijn
zaterdag 08 12-20 uur Spaghettifestijn

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 4

KERKDIENSTEN
ZONDAG 4 SEPTEMBER 
Ds. H. Ransijn  
Startzondag en Viering Heilig Avondmaal. 
Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum

ZONDAG 11 SEPTEMBER  
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 18 SEPTEMBER 
Mevr. K. Keasberry

ZONDAG 25 SEPTEMBER 
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 2 OKTOBER 
Ds. H. Ransijn Viering Heilig Avondmaal.  
Extra collecte: Zending

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:

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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Het is te heet, te nat, te droog… 
de records blijven sneuvelen. Er is 
onzekerheid over wat de toekomst 
brengt. De oorlog in Oekraïne zet niet 
alleen mensen onder druk, maar ook 
het beleid richting een duurzame en 
klimaatveilige toekomst. Helaas er 
is geen pauzeknop om de crisissen, 
die ons bedreigen een tijdje op wacht 
te zetten. In ons land is het leed van 
de watersnood in Wallonië nog lang 
niet verteerd. Ons voorjaar was te 
droog, waardoor de grondwatertafel 
schrikbarend daalde. Het nieuwste 
IPCC-rapport over hoe we verder de 
ontwrichting van het klimaat kunnen 
stoppen kreeg door de oorlog niet de 
aandacht die het verdiende. Dr. Jean 
Paul van Ypersele, oud vice-voorzit-
ter van het Klimaatpanel IPCC van de 
VN, vertelde er over in de Buitenge-
wone Synode over het Klimaat, die de 
VPKB op 19 maart hield. Zijn conclusie 
was alarmerend! De klok tikt onge-
nadig: om nog een kans te maken op 
een leefbare wereld, moeten we vol-
gens wetenschappers wereldwijd de 
uitstoot halveren tegen 2030 en naar 
nul brengen tegen 2050. Intussen gaat 
ook de uitstervingsgolf van planten-
en diersoorten onverminderd verder, 
en blijven bossen verdwijnen met een 
jaarlijks tempo van ruim drie keer de 
oppervlakte van België.
De sterkste schouders zullen de 
zwaarste lasten moeten dragen. De 
Synodevoorzitter zei op de Klimaat-

synode daarover het volgende in zijn 
preek 1: “Het is duidelijk dat de meest 
kwetsbare bevolkingsgroepen het 
zwaarste getroffen worden. Dit ter-
wijl 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 zij het meest onder de voedsel-
tekorten (… ). Daarom is het bestrij-
den van de opwarming van de aarde 
een zaak van “klimaatgerechtigheid” 
en van het respecteren van mensen-
rechten. De rechten op voedsel, on-
derkomen, gezondheid van kwetsbare 
groepen die nu leven en beschermd 
moeten worden. Maar ook de rechten 
van toekomstige generaties moeten 
verdedigd worden. Zij hebben er im-
mers recht op een aarde van ons te 
erven waarop het goed toeven is.” Dr 
van Ypersele eindigde zijn indrukwek-
kende lezing op Klimaatsynode van de 
VPKB met een boodschap van hoop. 
Beleidsmakers, politici, organisaties, 
individuen, iedereen van goede wil, 
kan de noodzakelijke transitie helpen 
realiseren. 
Klimaat ook een zaak van geloof? 
In de voorbereiding naar Klimaatsy-
node was dat de belangrijkste vraag. 
Ik citeer de Synodevoorzitter ”Waarom 
zijn wij hier vandaag? Wat kunnen wij 
eraan doen? Wat is het verschil tussen 
een Kerk en andere organisaties als het 
gaat over het klimaatvraagstuk? Wel, 

bij ons gaat het over geloof, over theo-
logie. Wij zijn geen bio-ingenieursbu-
reau - even hard nodig trouwens - of 
wat dan ook. We zijn een Kerk.” En dan 
gaat het over “schepping en klimaat-
gerechtigheid”, aldus ds. Steven Fuite 
in zijn preek. Daarin zijn de zorg voor 
de aarde en de zorg voor de ander, met 
name de kwetsbare ander, richting-
gevend. 
“Wanneer we als Kerk bijeenkomen, 
gaat het niet over een of ander los-
staand fenomeen, waarmee we moeten 
dealen. We hebben het over een geheel, 
de schepping, over een geschenk als 
gave van God. We hebben het niet over 
één groot maar losstaand probleem. 
Het gaat niet om klimaatopwarming, 
punt. We hebben het over de schep-
ping in haar samenhang, ook in haar 
aangetaste heelheid en diepe kwetsu-
ren. De schepping zucht. Gisteren en 
vandaag en morgen nog dieper. Heel 
anders misschien dan Paulus in Romei-
nen 8 omschrijft, maar de schepping 
zucht”. De Synodevoorzitter vroeg zich 
af: “Wordt de schepping niet gekrui-
sigd en in haar de Schenker, de Schep-
per van hemel en aarde? Mag de Kerk 
dat zeggen, dat de schepping gekrui-
sigd wordt en daarin haar Schepper? 
Mag de Kerk dat zeggen of moét de 
Kerk dat juist zeggen? Ik vraag maar. 
Denk maar mee, voél maar mee... (…) 
In elk geval hebben wij, christenen, 
onze eigen extra motivatie om ons te 
bemoeien met de ‘klimaatvraag’, om 
juist daarin God zélf lief te hebben, te 
koesteren zelfs. God liefhebben en de 
naaste” (…) “De wereld als schepping, 

die - voor wie het wil horen - zucht 
aan alle kanten - krijgt in onze tijd - 
mede door de klimaatproblematiek - 
opnieuw zijn betekenis als toekomst-
visioen, niet als status quo, maar als 
een te realiseren project.”

Toekomst gezocht; veerkrachtig, 
duurzaam en solidair. De druk be-
zochte Synode-dag was zeker geen 
eindpunt. Vooral bedoeld als aanzet 
naar meer binnenkerkelijke bewust-
wording. Er zullen meer concrete 
stappen gezet worden en verantwoor-
delijkheden genomen. Om ook zo, als 
Kerk, als christenen openlijk te ge-
tuigen als het gaat om de toekomst 
van de ons door God geschonken leef-
ruimte, de aarde en die daarop wonen. 
Op zondag 4 september is de VPKB-
Scheppingszondag in de scheppings-
periode, die duurt tot 4 oktober. Maar 
iedereen begrijpt natuurlijk, dat bezig 
zijn met duurzaamheid, biodiversiteit, 
zorg voor de aarde en de armen in de 
Kerk en daarbuiten, het hele jaar onze 
aandacht vraagt. 

VPKB 
Werkgroep Kerk in de Samenleving

1) De citaten komen uit de preek van de Sy-
nodevoorzitter ds. S H Fuite, gehouden op de 
Buitengewone Synode over het klimaat op 19 
maart 2022. De preek is opgenomen in de Bro-
chure: “Kies voor het leven” .Gespreksmate-
riaal voor de VPKB-gemeentes, uitgave Werk-
groep Kerk in de Samenleving (KidS). Contact: 
Rob van Drimmelen (robvandrimmelen4@ 
gmail.com), Website: https://nl.protestant.
link/kids-kerk-in-de-samenleving/ 
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6- Familie Campion. Groot-industri-
eel die de gemeente jaren lang haar 
kerstboom bezorgde vanuit zijn do-
mein. Hij steunde ook op andere vlak-
ken de gemeente. De familie bezat 
het grote domein l’ Ecluse. Waar wij 
later het domein van de Drie Fontei-
nen vinden, na aankoop door de stad 
van het domein van Campion, het 
domein van Orban, en een gedeelte 
van het domein van de Nény. * Daniël 
Campion was oprichter van de CFI 
(chemin de fer industriel) langs het 
kanaal dat functioneerde van 1908 
tot 3 juli 1996. Hij overlijdt kort voor 
WO II. De huidige Campionlei is naar 
zijn vader Ferdinand genoemd. 

7- Bij de familie Giersé mis ik enige 
gegevens uit of rond hun relatie met 
de gemeente. Eén bron hadden lijsten 
van giften en gevers kunnen zijn, die 
volledig ontbreken. Ook in de leden-
lijsten en registers is de familie niet 
terug te vinden.

Na het verhaal door P.J. Mietes gaan 
wij verder in op de nog voor handen 
zijnde documenten vanuit de ge-
meente zelf. 

Een eerste document is een schrift 
met zwart soepel kaft. Met het uiter-
lijk van een kladschrift met verslagen 
over de periode 1923–1934 voorna-
melijk over het Methodistisch Me-

chelen blijkt; waarin we sporen van 
Vilvoorde vinden. 

De Mechelse gemeente stond auto-
noom naast de toenmalige protes-
tantse gemeenschappen, zoals die 
van de Protestants Evangelische Ker-
ken van België. 

De familie Mietes werkte duidelijk 
zelfstandig en in een groter streek-
verband. De verslaggevers zijn de 
dienstdoende predikanten. Voor Vil-
voorde belangrijk want de voorgan-
gers Mietes vader en zonen wisselen 
zich af. Terwijl het schrift eindigt 
met de komst van A. Parmentier. 
Die nooit in Mechelen functioneerde 
maar zelfstandig in Vilvoorde zelf 
werkzaam was (en niet voor de eer-
ste keer). 

Het eerste geschreven verslag ; “pré-
senté à la conférence annuelle de la 
M.M. 1923” is van de hand van CL. 
Van Puyvelde - in het Frans. 

Als het schrift met een verslag be-
gint uit 1923 van CL. Van Puyvelde 
is hij voorganger in Mechelen (voor 
amper twee jaar) waarin hij getuigt 
geen lokaal in Mechelen te vinden, 
wel één in Aarschot, maar toch ver-
gaderingen bij hem aan huis kan 
houden in Mechelen zelf. Een lokaal 
vindt hij even later in de “Marché aux 

grains n° 28”. Hij hield er vergade-
ringen “en français et en flamand ...” 
Hij schrijft ook nog een verslag voor 
de conferentie van juli 1924. Daar 
klaagt hij o.a. over veel tegenstand, 
maar vermeldt evenzeer dat hij in 

Aarschot, Hoboken en Antwerpen 
actief is. Na drie blanco bladzijden 
gaat hij verder in het Vlaams met zijn 
verslagen van : Vergaderingen van 
de Raad beginnend bij 23 november 
1924 met besprekingen van activitei-

De vaste waarden in de gemeente van toen: 
het methodistisch verhaal in Vilvoorde

 (vervolg op de tekst in de Ring van juni 2022)
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ten, hoofdzakelijk door dominee Van 
Puyvelde zelf ; zo lees ik dan “Zondag, 
14 December om 6 uur “Goddelijke 
Dienst” !”
Vanaf 25 oktober 1925 volgt Alides 
Mietes, CL. Van Puyvelde op . 
Vanuit Mechelen wordt ook Gent be-
diend, naast het reeds vernoemde 
Aarschot !
Op ‘26 October 1927’ wordt J(ohannes 
(ook John genoemd) Mietes tot ex-
horter van de Kerk te Mechelen be-
noemd. Broer van onze P.J. Mietes.
De verslagen verschillen niet vaak 
naar inhoud en zijn steeds erg kort.
Ze zijn tweejaarlijks wat in de hele 
Methodistische periode zo zal blijven.

Tussen 1925-1932 komt A. Mietes aan 
het woord met verslagen waarin Vil-
voorde regelmatig vermeld wordt en 
waar zijn zoon P.J. Mietes van 1927 
tot 1 augustus 1932 actief is. Heel 
merkwaardig maar het was even zoe-
ken om de voornaam van P.J. te vin-
den, het is Pieter, Johannes. 
In het schrift zelf schrijft A. Parmen-
tier voor het eerst over een Kerkver-
gadering op 3 oktober 1933. Hij is 
dan in Vilvoorde voorganger van 16 
juli 1933 tot 28 oktober 1934, maar 
nooit in Mechelen. Opgelet tussen 
Mietes en Parmentier is O.J. Geer-
ling één jaar voorganger in Vilvoorde 
(zomer 1932 – zomer 1932), doch hij 
gebruikt dit cahier niet.

De lezer houdt er a.u.b. rekening mee 
dat ik bij de citaten de geschreven 
tekst graag respecteer ! Het blijft bij 

het lezen voldoende verstaanbaar. Het 
zijn citaten !

Als J. Mietes regelmatig in Mechelen 
verschijnt, lezen wij plotseling in 
een Kerkvergadering op 21 septem-
ber 1927 nog steeds te Mechelen dat 
mr. P.J. Mietes voorstelt om een eigen 
avondmaalsstel aan te schaffen: klei-
ne bekertjes. 

Even herinneren dat “P.J.” in Vilvoor-
de landt in november van dat zelfde 
jaar.

Einde 1928 verlaat exhorter J. Mie-
tes Mechelen en trekt hij – wellicht 
als voorganger - naar Ypers (Ieper) 
– Wevelghem.

Zo lezen wij ook:

Op 27 januari 1929 (komt) zangver-
eeniging Vilvoorde naar Mechelen en 
gaat op 2 maart Mechelsche Zangver-
eeniging naar Vilvoorde. Op 9 mei 
gaan de kinderen naar Vilvoorde, ter-
wijl op 20 mei een uitstap van som-
mige leden van Mechelen met de Vil-
voordenaars naar de Ardennen wordt 
voorzien.

* Tenslotte is er ook een bezoek van 
de Zangvereeniging Vilvoorde op 29 
Sept. Maar het schriftje laat in het 
midden of zij komen of zij gaan? (zie 
copie op blz 13)

Willy Willems God schiep
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