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Bloedverwantschap is kostbaar, en 
de band tussen ouders en kinderen 
is met niets anders te vergelijken. 
Nochtans kan de band tussen bloed-
verwanten ook één van de lastigste 
banden zijn. Maar altijd is daar de 
Vader (en Moeder) die ons onvoor-
waardelijk liefheeft: God zelf, die ons 
aan elkaar geschonken heeft als zus-
sen en broers. In Zijn Geest mogen we 
verwanten van elkaar worden: geen 
bloedverwanten of aanverwanten, 
maar Geest-verwanten. 

 Heleen Ransijn

Pastoraat

Van Irène Vandezande, ons gemeente-
lid dat woont in WZC ‘Zonnig Huis’ in 
Halle, hoorden we dat haar schoonzus-
ter is overleden op 22 augustus (net 
na de sluitingsdatum voor kopij van 
de vorige Ring). Wij wensen Irène en 
de rest van familie en vrienden veel 
sterkte toe bij dit verlies. 

Begin deze maand komt mijn oudste zus weer te logeren. Dat 
is fijn, want we hebben elkaar sinds de zomer niet meer 
gezien. Nu noem ik haar wel ‘mijn zus’, maar dat wil niet 

zeggen dat we uit dezelfde ouders geboren zijn. We leerden elkaar 
kennen binnen de Franciscaanse Beweging - de beweging in het 
Nederlandse taalgebied van mensen die geïnspireerd zijn door 
Franciscus van Assisi. 
Op de één of andere wonderlijke manier gingen we elkaar gaande-
weg echt als zussen beschouwen. Geen bloedverwanten, zelfs geen 
aanverwanten, wél geestverwanten.

Op een soortgelijke manier heb ik 
ook nog een broer, met wie ik geen 
druppel bloed deel. Het opvallende 
is dat zowel hij als mijn oudste zus 
een moeizame relatie hebben met 
hun eigenlijke familie. Mijn oudste 
zus en ik spraken daar ook over toen 
zij deze zomer bij mij was. Zij heeft 
zelf in de loop van haar lange leven 
— ze is 16 jaar ouder dan ik — nog wel 
meer mensen ontmoet die zoveel voor 
haar zijn gaan betekenen dat zij hen 
is gaan beschouwen als broer en zus, 
en andersom zien zij haar ook als hun 
zus. Geestverwanten — daar waren 
we het roerend over eens — kunnen in 
veel gevallen nabijer zijn dan bloed-
verwanten. 

Zelf ben ik in de gezegende situatie 
dat ik met mijn naaste bloedverwan-
ten een goede band heb. Maar dat 
neemt niet weg dat zij echt een oud-
ste zus voor mij is, en mijn broer een 
echte broer. 

Franciscus van Assisi, de middel-
eeuwse heilige naar wie de Fran-
ciscaanse Beweging zich noemt en 
van wie de feestdag ook begin deze 
maand valt, ging zelfs zo ver dat hij 
alle schepselen zijn broers en zussen 
noemde. Mijn oudste zus en ik heb-
ben tijdens haar bezoek meermalen 
zijn ‘Zonnelied’ gezongen, waarin 
Franciscus in alle toonaarden God 
prijst om Zijn schepping: om broeder 
zon, zuster maan, broeder wind, zus-
ter water, broeder vuur en om onze 
zuster, moeder aarde. Er zijn talrijke 
verhalen over hem bekend waarin hij 
uitdrukking gaf aan dit gevoel van 
broeder- en zusterschap. Hij preekte 
tot de vogels, liet gevangen dieren 
vrij, en temde zelfs een wilde wolf 
door deze als broeder te benaderen. 
Laten we daarnaast ook niet vergeten 
dat Jezus van Nazareth iedereen die 
de wil van God doet zijn zus en zijn 
broer noemde, méér dan zijn eigen-
lijke moeder en broers en zussen. 
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Franciscus van Assisi,  
Mariakerk, Phoenix

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 31 
augustus. Tijdens de kerkenraad 
werd de planning voor het jaar-
einde besproken. 

De KKR heeft vernomen dat de 
zondagsschool terug een mooie 
kerstviering aan het plannen is 
voor 25 december. 

De diensten van de afgelopen 
maanden werd overlopen. 

Volgende vergadering is gepland 
op 28 september en is een verga-
dering samen met de vertegen-
woordigers van het district ABL 
en commissie ambten.

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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Zondag 2 oktober 2022 - 3e zondag 
van de herfst - Lucas 17:1-10

Zondag 9 oktober 2022 - 4e zondag 
van de herfst - Lucas 17:11-19 

Zondag 16 oktober 2022 - 5e zondag 
van de herfst - Lucas 18:1-8

Zondag 23 oktober 2022 - 6e zondag 
van de herfst - Lucas 18:9-14

Zondag 30 oktober 2022 – 7e zondag 
van de herfst – Lucas 19:1-10

De lezingen in de maand oktober zijn 
een vervolg op die van september. 
Nog steeds is Jezus op reis naar Je-
ruzalem; een reis die bij Lucas maar 
liefst tien hoofdstukken in beslag 
neemt. Op zondag 2 oktober staat 
de evangelielezing in het teken van 
vermaningen aan de leerlingen van 
Jezus: over vergeving en berouw, over 
de kracht van geloof en over het be-

lang van bescheidenheid. Op zondag 
9 oktober geneest Jezus tien mensen 
die aan huidvraat leiden, en waarvan 
er slechts één terugkeert om Jezus te 
danken, en dan nog wel een Sama-
ritaan, door Jezus een ‘vreemdeling’ 
genoemd. Op zondag 16 oktober ver-
volgt Jezus het onderricht aan zijn 
leerlingen met de gelijkenis die be-
kend is geworden als ‘de onrechtvaar-
dige rechter’. Ook op de volgende zon-
dag (23 oktober) staat in het teken 
van een gelijkenis, ditmaal die van de 
farizeeër en de tollenaar die naar de 
tempel gaan om te bidden. Op zondag 
30 oktober is Jezus inmiddels aange-
komen in Jericho, waar hij te gast is 
bij de tollenaar Zacheüs. Net als bij 
vorige gelegenheden waarbij Jezus bij 
een tollenaar te gast was, wordt hem 
dit niet in dank afgenomen. 

Bij de lezingen van de zondag

op 2 oktober voor 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.

op 6 november 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, hun cultuur, ras of sek-
suele 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 bege-
leiding en opvolging te bieden. De so-
ciale 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."Het is jouw verjaardag

   Gefeliciteerd
OKTOBER
05 Jordi MAIMONA 
10 Juliana LANE 
11 Aba OTOO 
19 Solomon OWUSU 
23 Luc FIECHTER 
23 Lisa BALEPA 
24 Jersey VAN HOLLEBEKE 
24 Liam VAN HOLLEBEKE 
31 Anneke VERCRUYSSE-DE RAAF

Extra collectes

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.



76

Een Engelssprekende dame uit Wales 
vroeg mij: “Mag ik u iets toevertrou-
wen?”

Ze nam mij mee naar de vitrinekast 
en wees op de theepot waar twee En-
gelse gebedsteksten opstaan.

De ene tekst gebruikte haar ouders 
voor het ochtendgebed voor het ont-
bijt.

Maar de dame werd erg emotioneel 
wanneer het om het andere gebed 
ging. Al huilend las zij, zoals haar va-
der deed bij het avondgebed, de tekst 
voor in haar taal: het Welsh. Zij was 
in al haar emotie zeer blij het gelezen 
te hebben.

Een onverwachte leerlinge uit de 
school "de Brug" in Vilvoorde vroeg 
op die woensdagmorgen toen zij het 
orgel zag, is dat een piano? Uiter-
aard kwam het antwoord: "Nee dat 
is een orgel". Zij antwoordde: "Ik ken 
dat niet, mag ik dat eens aanraken?" 
Haar vriendin zei: "Een orgel?, maar 
in andere kerken is dat veel groter?" 

Ons antwoord: "Dit is compacter en 
is een electronisch orgel."

Het orgel werd aangezet en Ernst 
Vercruysse speelde er even op. Hij zei 
tegen de leerlinge raak het nu maar 
aan. Zij was zeer blij dat zij dat mocht 
doen. Zelf was zij een gitariste. 

Twee Afrikaanse vriendinnen en leer-
lingen van dezelfde school waren zo 
verrast dat er ook een Nederlands-
talige protestantse kerk is in Vil-
voorde. Zij vertelden : "Wij zijn ook 
protestants en gaan in Brussel naar 
een Franstalige kerk" en zij vroegen: 
"Mogen wij eens komen op een zon-
dag naar jullie kerk?" Ons antwoord: 
"Uiteraard kunnen jullie dat doen." 
Misschien mogen we hen eens ont-
moeten op een zondagmorgen. Vorig 
jaar werd een leerlinge zeer emotio-
neel toen zij bij het buitengaan in een 
vitrinekast een zakbijbeltje zag liggen 
in de Arabische taal. "Jullie hebben 
hier ook een bijbel in mijn taal?" Zij 
vond dat fijn maar tevens werd zij er 
emotioneel door.

Terugblik op de startzondag
Het kerkelijk werkjaar was van start gegaan op 4 september. Wij kun-
nen alleen maar terugdenken aan een prachtige zonnige startzondag, vol 
gezelligheid, gemoedelijkheid en lekker eten en drinken. 

Museumbezoekers aan het woord
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
OKTOBER
woensdag 05 10.00 uur Open Huis

vrijdag 07 17-21 uur Spaghettifestijn

zaterdag 08 12-20 uur Spaghettifestijn

woensdag 12 10.00 uur Open Huis 
 19.30 uur Districtsvergadering ABL

woensdag 19 10.00 uur Open Huis met lunch 
 19.00 uur Vergadering Kerkenraad  
  en Raad van Bestuur

woensdag 26 10.00 uur Open Huis

NOVEMBER
woensdag 02 10.00 uur Open Huis met museum bezoek

woensdag 05 10.00 uur Open Huis

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 5

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

ZONDAG 9 OKTOBER  
Ds. H. Ransijn

ZONDAG 16 OKTOBER 
Ds. S. Fuite

ZONDAG 23 OKTOBER — OM 15 UUR 
Afscheidsdienst van Ds. Ransijn 
Ds. H. Ransijn 
De dienst wordt gevolgd door een receptie

ZONDAG 30 OKTOBER — HERVORMINGSZONDAG  
Gemeenschappelijke dienst met Protestantse Kerk Brussel in de 
Graanmarktkerk in Brussel (zie ook verderop in deze Ring) 
Ds. H. Ransijn en Ds. D. Boelens

ZONDAG 6 NOVEMBER 
Dhr. J. Remmery 
Extra collecte: Protestants Sociaal Centrum
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Op een mooie zondag in september 
fietste ik naar de Asiat-site aan de 
Mechelsesteenweg om daar iets op 
te snuiven van de ‘opendeurdag’ 
van (W)armkracht vzw, waarvoor 
ik was uitgenodigd door voorzitter 
Luk Hollebecq. 

(W)armkracht was voorheen geves-
tigd aan de Harensesteenweg, naast 
de Loodstuin. Ik kwam ze dan ook 
nogal eens tegen bij het werk in de 
gezamenlijke moestuin die ook in de 
Loodstuin ligt. Maar sinds zondag 11 
september is de vzw officieel geves-
tigd op de Asiat-site. 

(W)armkracht is een organisatie 
waar iedereen de kans krijgt om 
dingen samen te doen. Ze organi-
seert een indrukwekkende lijst aan 
activiteiten, waarbij de ontmoeting 
steeds centraal staat. 

Gezien de naam en de doelstelling 
van de vzw ligt het accent op de 

ontmoeting tussen mensen mét en 
mensen zonder ervaring van ar-
moede. 

Naast ontmoetings-activiteiten 
verzorgt (W)armkracht ook een 
kledingbank, een pamperbank en 
zorgt ze voor voedselpakketten voor 
mensen die onder de armoedegrens 
verkeren.

 Alle activiteiten van de vzw wor-
den verzorgd en ondersteund door 
vrijwilligers.

Meer informatie? Die kunt u vinden 
op de website van (W)armkracht,  
www.warmkracht.be. 

Voor direct contact kunt u terecht 
bij Luk Hollebecq, 0498-514754 of  
lukhollebecq55@hotmail.com. 

Ook als u de vzw financieel wilt 
steunen of als het u leuk lijkt om 
vrijwilliger te worden. Van harte 
aanbevolen!

( W ) a r m k r a c h t :  
a r m e n  a a n  h e t  w o o r d  

in Vilvoorde

Buddy voor nieuwkomers: initiatief van 
Vilvoorde en Machelen-Diegem

Misschien heeft u de affiche zien han-
gen in de koffieruimte; ik bedoel de 
affiche van de buddywerking van de 
stad Vilvoorde samen met de gemeen-
te Machelen-Diegem. 

De inzet van dit initiatief is nieuw-
komers de kans geven een sociaal 
netwerk uit te bouwen en de alge-
mene sociale cohesie van de stad te 
versterken. Het project is daarom op 
zoek naar mensen die zich graag als 
kandidaat buddy willen engageren. 
Maar ook komt ze graag in contact 
met nieuwkomers die graag aan een 
buddy gekoppeld willen worden.

In de woorden van projectcoördinator 
Peter Vancutsem: 

"De inhoud van het buddy zijn laten 
we zo ruim mogelijk, we willen als 
stad niet te dirigerend zijn. De ont-
moetingen moeten zo spontaan mo-
gelijk zijn om succesvol te kunnen 
zijn. De hoofdbedoeling van het bud-
dyproject is elkaar leren kennen: een 
nieuwkomer leert de nieuwe stad ken-
nen, een local leert een nieuwe buur 
kennen. Een fijne tijd hebben staat 
centraal. Buddy en nieuwkomer be-
palen zelf hoe diep de samenwerking 
gaat: helpt de buddy de nieuwkomer 
bv met het vertalen van administra-
tie? Prima, indien beide partijen hier 
zin in hebben. Maar het kan ook veel 
eenvoudiger."

"Wat we als stad verwachten is een 
engagement van beide partijen om el-
kaar zes maanden lang één keer per 
week te horen. Om de twee weken 
moet de ontmoeting fysiek plaats-
vinden. We verwachten deze regel-
maat en intensiteit om de relatie een 
echte kans tot slagen te geven. Als 
stad voorzien we voor de vrijwilliger 
(buddy) een verzekering. Een vergoe-
ding voorzien we bewust niet. De stad 
koppelt de nieuwkomer en buddy aan 
elkaar dmv interviews waarin we pei-
len naar interesses."

Ook voor dit initiatief geldt: van har-
te aanbevolen!

Contactpersoon is Peter Vancutsem, 
peter.vancutsem@machelen.be, of 
per GSM 0492-465.906. 
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Wij lezen samen uit het cahier en be-
leven een stukje gemeenteleven ruim 
negentig jaar geleden. Deze mensen 
weten nog niet dat een tweede we-
reldoorlog gaat uitbarsten. En wat 
onverwacht bij de dood van de Britse 
koningin Elisabeth II (op 8 septem-
ber) besef ik dat zij toen 5 jaar was. 
Gelegenheid om te onderlijnen dat de 
Methodistische kerk ontstaan is van uit 
de Anglicaanse of the Church of Eng-
land waar de koningin hoofd van was.

Wij lezen en zet de citaten in schuin-
schrift met behoud van de wat verou-
derde maar begrijpelijke taal.

"Goede Vrijdag, 3 April 1931. Nooit 
hadden we een G.V. samenkomst ge-
lijk dit jaar. De zangvereeniging van 
Vilvoorde kwam tot ons over om door 
schoone liederen wijding te geven aan 
deze plechtige bijeenkomst. Nog een 
20-tal leden waren meegekomen van 
Vilvoorde, zoodat de zaal meer dan vol 
was. …''

"Maandag, 6 April 1931. … ’s Namid-
dags kwart voor 5 kwam een autobus 
voor en voerde een kleine 40 van onze 
menschen en Zondagschoolscholie-
ren naar Vilvoorde. Wij waren door 
ds. P.J. Mietes uitgenoodigd om een 
Kinderfeest bij te wonen. ’t Was een 
prachtavond. En onder al ’t schoon 
dat we hoorden en zagen, maakten de 

Mechelaren een goed figuur. De stille 
beelden, Geloof, Hoop en Liefde wer-
den zeer schoon gevonden. De voor-
dracht: “Spotten”, door 4 jongens, was 
een bron van vreugde voor allen en de 
verschillende voordrachten der meis-
jes, vonden aandachtig gehoor en ont-
vingen een warm applaudissement. ..."

"14 Mei, met allen naar Hofstade sa-
men met Vilvoorde. Zeer aangename 
dag."

"7 Juni (1931). Zeer kort verslag van 
A. Mietes: Preek over: Christelijke op-
voeding ! Regenweer. (Klein,) publiek. 
Na afloop zelfde preek gedaan voor een 
talrijk gehoor in Vilvoorde."

"Op 28 Juni 1931 na de Kerkdienst 
onze geregelde maandelijksche Kerk-
conferentie. Collecte gehouden voor 
een krans op het gedenkteeken van 
William Tyndale te Vilvoorde, daar te 
leggen Zondag 5 Juli."

Hier sluit onze bevinding in de Ring 
van mei 2022 zich bij aan. De avond 
er voor was dat grote concert in 
Vilvoorde. Alleen wat werd er ‘her-
dacht’? Vader A. Miettes helpt ons; 
ik lees:

"Zaterdag 4 Juli gingen we per bus met 
een 18 à 22 Mechelaren naar Vilvoor-
de station, waar om 6 uur de trein uit 
Amsterdam ons ‘t Muziekkorps bracht 

van het Leger des Heils. In een groote 
stoet , onder ‘t geluid der muziek trok-
ken we naar ’t gedenkteeken van W.m 
Tyndale, waar ds P.J. Mietes een korte 
toespraak hield over ‘t verleden, de 
marteldood van de bijbelvertaler Tyn-
dale, slachtoffer v/d Inquisitie.

Daarom werd een krans en een bou-
quet aan den voet v/h gedenkteeken 
neergelegd als een stille hulde, waarna 
het muziekkorps de «doodenmarsch 
uit Saul» speelden. Honderden woon-
den deze plechtigheid bij en groote 
ontroering was op veler aangezicht 
merkbaar.

’s Avonds om 8 uur een heerlijk con-
cert van genoemd muziekkorps dat 
ook tevens een verdienstelijk mannen-
koor bleek te zijn. De schoone muziek, 
de heerlijke liederen, de zieltreffende 
toespraken, maakten deze avondure 
tot een onvergetelijk iets. ’s Avonds 
om 11 uur vertrokken we met 22 weer 
naar Mechelen en arriveerden daar 
om 11.30, moe maar blij gezegend ge-
stemd.”

“15 Aug. 1931. De groote uitstap naar 
de boschen, kon niet doorgaan we-
gens het natte en koele weer. Daar-
voor hebben we als schadeloosstelling 
een muziekfeest gearrangeerd op 23 
Augustus met de zeer gewaardeerde 
medewerking van de post Vilvoorde. 
De groote zangvereeniging kwam mee 
en we hadden nu ondanks het schoone 
weder, een propvolle zaal. Het was 
een heerlijke avond. Wij zagen ook 
een aantal geheel vreemde bezoekers. 

Veel onkosten waren gemaakt, doch na 
aftrek, bleef er toch nog een frs 100,- 
batig saldo voor onze Kerk over.”

A. Mietes eindigt op één bladzijde 
zijn verslagen met het huwelijk van 
zijn zoon, die ondertussen in Meche-
len binnenkomt zomer 1932. Vader 
begint in Hoboken op 1 augustus van 
dat zelfde jaar. Wij lezen achtereen-
volgens nog, maar niet duidelijk te 
plaatsen qua data:

"Zondag 3 April. Vergadering door 
P.J.M. geleid. Onverwacht bezoek v/d 
zangvereeniging van Schaerbeek, die 
ons vergastte op schoone liederen."

"2de Pinksterdag 16 mei met 10 pers. 
Naar de Jeugddag te Vilvoorde."

P.J.M. moet P.J. Mietes zijn. Onderaan 
op die zelfde bladzijde lezen we nog 
als laatste schrijven van A. Mietes: 

"6 juni. Huwelijksinzegening van ds. 
P.J. Mietes met mej. A.M.S. Vanden-
broeck door ds. A. Mietes. Veel volk 
aanwezig."

Op de volgende bladzijde staat het 
eerste verslag van P.J. Mietes:

"Verslag voor de Kerkvergadering van 
21 Augustus 1932"

Aangezien ik pas sedert enkele weken 
in Mechelen werkzaam ben, heb ik nog 
niet veel nieuws mede te deelen. … 
P.J. Mietes.”

Dit cahier komt later nog terug in 
onze Ring bij A. Parmentier.

Willy Willems

Oudste cahier Methodistische tijd

 (Uit het zwarte schrift – vervolg)
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Kleurplaat
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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
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Heleen Ransijn 
Tel.: 0471 423 983 
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Diaconie William Tyndale - Silo 
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