
Van de wereld  
naar de Schrift  

en terug
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ging aan ons mensen van deze kerk en 
van deze tijd. Voor mij is het onmoge-
lijk om het gesprek met de Schrift aan 
te gaan zonder onze wereld daarbij 
te betrekken. Dit heeft ook uit mijn 
preken gesproken. Door sommigen 
in de kerk werd me dat niet in dank 
afgenomen, maar van veel anderen 
weet ik dat ze juist dit erg gewaar-
deerd hebben. 

En nu sta ik op het punt om naar Gent 
te vertrekken. Waar ik, als stadspre-
dikant en straatpastor, eigenlijk juist 
andersom moet gaan werken: vanuit 
de rauwe werkelijkheid van de stad 
naar de Schrift toe. Om daar hope-
lijk dan wat troost, bemoediging én 
uitdaging in te vinden voor mensen 
die de rauwe werkelijkheid van de 
stad maar al te goed kennen. Toch 
heeft juist daar altijd mijn hart ge-
legen. Misschien ontdekte ik dat 
voor het eerst toen ik in Rotterdam 
werkte, met jongens die verslaafd 
waren geweest en hun leven weer op 
koers probeerden te krijgen. Op het 
Franciscusfeest van 4 oktober 1989 
vertelde ik aan de jongens twee van 
de verhalen over Franciscus van As-
sisi. En vanuit de werkelijkheid van 
de jongens gingen we allemaal met 
andere ogen naar die verhalen kijken. 
Een aantal jaren later mocht ik via 
het werk voor de daklozenkrant thuis 
geraken in de wereld van daklozen 
in Utrecht. Waar ik leerde dat geen 
mens ‘oud vuil’ is, maar dat we uit-
eindelijk allemaal kinderen van God 

zijn – ook die kinderen die je soms tot 
wanhoop drijven. Maar ook die kin-
deren die ondanks hun dakloosheid 
een bijzondere waardigheid hadden 
gevonden. 

Van de Schrift naar de wereld en 
terug – of andersom, van de wereld 
naar de Schrift en terug – dat is uit-
eindelijk, denk ik, een beweging die 
we allemaal hebben te maken als ge-
lovige mensen. Hier in Vilvoorde heb 
ik drie jaar lang de kans gehad, om 
die beweging iedere week weer te 
doordenken, er woorden voor te vin-
den, ze door te geven. Maar ook de 
kans om dichtbij mensen te komen, 
om gemeenschap te ervaren, om door 
Woord en gebed iets van God te kun-
nen ervaren samen. Ik neem het al-
lemaal mee naar Gent, in dankbaar-
heid. Het ga u allen goed. 

 Heleen Ransijn

Pastoraat

In de maand oktober hebben we spijtig 
afscheid moeten nemen van mevrouw 
Léa De Kempeneer tijdens de begrafe-
nisdienst op vrijdag 7 oktober. Léa is 
92 jaar oud geworden. 

Mevrouw Patricia Engelen informeerde 
ons ook dat haar broer, Jean-Marie En-
gelen overleden is op 14 oktober. De 
begrafenisdienst was op zaterdag 22 
oktober.

Wij denken aan beide families in deze 
moeilijke periode. 

Toen ik drie en een half jaar geleden voor het eerst in Vilvoorde 
kwam, was dat voor een gesprek met de toenmalige beroepings-
commissie. En ik kan me nog heel goed één van de vragen herin-
neren die mij gesteld werd tijdens dat gesprek: “wat betekent de 
Schrift voor je?” En dat mijn antwoord, zonder dat ik erover had 
nagedacht, was: “daar staat van alles in dat ik nooit zelf verzon-
nen zou hebben”. 

Toen mij, maar iets meer dan twee 
weken later, daadwerkelijk werd ge-
vraagd om uw predikant te worden 
dacht ik hetzelfde: “dat zou ik nou 
nooit zelf verzonnen hebben”. En juist 
daarom waagde ik de sprong. Want 
dat had ik tenslotte ook gezegd over 
de Schrift, het Woord van God. Of be-
ter gezegd: de Schrift is en blijft men-
senwerk, maar dichterbij het Woord 
van God kunnen we niet komen. 

Dat onverwachte van de Schrift, de 
Bijbel, dat is voor mij al jarenlang één 
van de dingen die mijn geloof tekent. 
Juist omdat er van alles in staat dat 
ik nooit zelf verzonnen zou hebben, 
blijft ze mij boeien. Maar méér dan 
dat: de Schrift bevraagt mij, geeft 
voortdurend nieuwe invalshoeken, 
stelt mijn doen en laten onder kri-
tiek. Als ik zo’n klein Tyndale-bijbel-
tje in mijn zak zou hebben – zo zei 
ik ook tijdens het gesprek met de 
beroepingscommissie – dan zou dat 
daar voortdurend zitten te kriebelen. 
De Schrift is een tegenover, een ge-

sprekspartner. En het mooie aan het 
vak van gemeentepredikant is, dat je 
er iedere week weer mee in gesprek 
móet gaan. Want zondag moet er weer 
een preek staan. Ik durf te zeggen, dat 
het gesprek met de Schrift het begin-
punt is geweest van al mijn preken in 
de afgelopen drie jaar. Soms was dat 
een plezant en soepel verlopende bab-
bel. Soms ook een veel moeizamer lo-
pende discussie, waarin ik echt hard 
moest werken om door te dringen in 
de tekst. Soms was het ronduit een 
worsteling, en een enkele keer kwam 
ik er gewoonweg niet uit. Maar soms 
waren juist de meest moeizaam lo-
pende gesprekken achteraf ook de 
meest verrassende. En dan was er 
natuurlijk altijd ook de uitdaging om 
dat gesprek met de Schrift in verband 
te brengen met ons leven hier en nu, 
ons leven in deze wereld van ons met 
al haar crises en problemen, al haar 
on-Goddelijke kanten. Om aankno-
pingspunten te vinden voor troost, 
voor bemoediging en ook voor uitda-
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Dit had ik nooit  
zelf verzonnen….
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Zondag 6 november 2022 - 8e van de 
herfst - Lucas 19:41-48

Zondag 13 november 2022 - 9e van de 
herfst - Lucas 20:27-38

Zondag 20 november 2022 - 
Voleindingszondag - Mattheüs 5:1-12

Zondag 27 november 2022 - 1e van de 
Advent - Mattheüs 24:32-44

In november wordt het kerkelijk jaar 
afgesloten, volgens traditie in onze 
kerk met Voleindingszondag. Op deze 
dag gedenken we met name die ge-
meenteleden die in het afgelopen jaar 
overleden zijn. 

Na de doortocht door Jericho, waar 
we op de laatste zondag van oktober 
over konden lezen, slaat het leesroos-
ter de intocht van Jezus in Jeruzalem 
over. Op zondag 6 november nemen 
we het verhaal weer op direct na die 
intocht, als Jezus weeklaagt over de 
stad Jeruzalem en haar toekomstige 
lot. Direct daarna treffen we Jezus in 
de tempel aan, waar hij de handela-
ren de tempel uit jaagt. Vergeleken 
met andere evangelisten besteedt 
Lucas hier overigens maar één vers 
aan. De gang door het Lucasevange-
lie, die we dit afgelopen jaar gemaakt 
hebben, eindigt op zondag 13 novem-
ber met het onderricht van Jezus in 
de tempel, waar hij in discussie gaat 
over de opstanding uit de doden.

Op Voleindingszondag, die dit jaar op 
20 november valt, wordt traditioneel 
gelezen uit het zogeheten zaligspre-
kingen aan het begin van de Bergrede, 
die we in het evangelie van Mattheüs 
vinden. De evangelist Mattheüs zal 
ook in het daarop volgende kerkelijk 
jaar onze reisgenoot zijn. Dit begint 
op zondag 27 november, de eerste 
zondag van de Advent, met een lezing 
uit Mattheüs 24 over de komst van de 
Mensenzoon op een moment waarop 
wij het niet verwachten.

 

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."

op 4 december 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.

Bij de lezingen  
van de zondag

Extra collectes

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 
28 september samen met verte-
genwoordigers uit de commissie 
ambten en district ABL. Tijdens 
de vergadering werd de planning 
voor de bezinningsperiode voorge-
steld en toegelicht door Ds. Veen 
en Ds. Delen. Tijdens de vergade-
ring werd ook besproken wie een 
mogelijke consulent zou zijn. Vol-
gende vergadering is gepland op 
19 september samen met de raad 
van bestuur en de zondagschool-
leiding. In november zal ons vol-
gende kerkenraadsvergadering 
plaatsvinden samen met Ds. Harry 
Sinnaghel die toegestemd heeft om 
onze consulent te 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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Eerst en vooral 
wil ik alle helpers 

 — voor en achter 
de schermen — be-

danken voor hun inzet tijdens het 
spaghetti weekend.

Ik zal eerlijk zijn: ik zag de toekomst 
van onze gemeente heel somber in.

En vanuit die instelling ben ik, met een 
bang hart, aan de voorbereidingen van 
de WTS spaghettibar begonnen. Uiter-
aard niet alleen, zo’n spaghettiweek-
end is teamwork, maar ik schrijf dit 
nu vanuit mijn persoonlijke beleving.

Zouden we genoeg bezoekers krijgen? 
Slaat deze formule nog aan? Kunnen 
we rekenen op voldoende helpende 
handen?
Ik wist niet wat te verwachten…

Ondertussen is het spaghettiweekend 
achter de rug en kijken we — en nu 
spreek ik vanuit het kernteam — met 
grote voldoening terug naar deze twee 
drukke maar zeer geslaagde dagen.

De inzet en de betrokkenheid van 
onze jonge en minder jonge mede-
werkers heeft me doen inzien dat er 
toekomst is voor onze gemeente.

De saamhorigheid, de gezelligheid- 
ondanks het harde werken- bewij-
zen dat we verder kunnen en moeten 
gaan.

Iemand die helemaal geen banden 
heeft met onze kerk schreef me: “Het 
was lekker en gezellig. Mooie histori-
sche locatie, mooie kerk en museum. 
Het was de moeite om tot hier te ko-
men.”

Dat is een opsteker die ik met jullie 
allemaal wil delen.

Allicht volgen er moeilijke maanden 
maar ik weet nu dat we dit aankun-
nen.

Ik heb vertrouwen in onze kerken-
raad en in jullie, onze gemeenteleden.

Samen kunnen we verder.

Karin Versele

    Recht uit het hart
W

il
li

am
 Tyndales 

Oproep vrijwilligers 
Zondagsschool

De zondagsschoolleiding is 
dringend op zoek naar helpen-
de handen voor de zondags-
school tijdens de erediensten. 
Met meerdere helpers worden 
de zondagen over meerdere le-
den verdeeld en moet je  maar 
enkele keren per jaar de zon-
dagsschoolleiding op je nemen. 
Indien je wilt helpen graag een 
seintje aan Margreet Dekker of 
aan de kerkenraadsleden.

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.

Bouw mee aan 
hun toekomst

Het is jouw verjaardag

   Gefeliciteerd
NOVEMBER
01 Elvis ANTWI  
02 Erika VAN HERTBRUGGE 
03 Jahnelle OWUSU 
06 Emma BALEPA 
15 Love FUMEY 
16 Domenic HANSON RICHARD 
21 Paul HULPIAU 
21 Lotte LEMMENS  
23 Nicholas EWUSI 
30 Andy VAN DEN BROECK
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
NOVEMBER
woensdag 02 10.00 uur Open Huis

woensdag 09 10.00 uur Open Huis met lunch 
 19.30 uur Kerkenraad

woensdag 16 10.00 uur Open Huis

woensdag 23 10.00 uur Open Huis

woensdag 30 10.00 uur Open Huis

DECEMBER
woensdag 07 10.00 uur Open Huis met museum bezoek

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 5

KERKDIENSTEN
ZONDAG 6 NOVEMBER 
Dhr. J. Remmery 
Extra collecte: Protestants Sociaal Centru

ZONDAG 13 NOVEMBER  
Ds. E. Delen 
Viering Heilig Avondmaal

ZONDAG 20 NOVEMBER — VOLEINDINGSZONDAG 
Ds. W. Willems

ZONDAG 27 NOVEMBER  
Ds. GJ. Bikker

ZONDAG 4 DECEMBER 
Ds. J. Van Hees 
Viering Heilig Avondmaal. Extra collecte: Zending

ZONDAG 11 DECEMBER 
Geen eredienst in William Tyndale-Silo gemeente. De kinderen 
van Anne Tcatchoua zullen dan gedoopt worden in de Botani-
que kerk om 10u30. Aangezien heel wat gemeenteleden naar 
de doopdienst gaan, hebben we besloten om onze kerk te 
sluiten.

Adres kerk Botanique is Bisschoffsheim 40 in Brussel
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Met deze titel heb ik een uitzonderlijk 
aspect aangeduid van het protestan-
tisme in de XXste eeuw. Ons verhaal 
draait rond een gekartonneerd schrift 
met alweer verslagen van 1928 tot en 
met 1932. De periode van P.J. Mietes.

Ik vind er de verslagen van vergade-
ringen rond voor alles vormende on-
derwerpen. 

Zo heb ik een schriftje van mijn 
schoonvader waar hij als jonge man 
ook dergelijke inleidingen gaf in zijn 
gereformeerde jongelingen vereniging 
in Nederland uit die zelfde tijd. Maar 
dat deden onze vaders in de Jongelin-
gen vereniging Immanuël in Silo-La-
ken op de zelfde wijze. Waarbij ikzelf 
daar nog getuige van ben geweest.

Vandaag gebeurt veel daarvan op 
school. Om maar één voorbeeld te 
noemen in ons schrift lees ik van een 
inleiding over elektriciteit, zo’n in-
leiding gaf mijn schoonvader ook, nu 
zit dat in het pakket van de Midden-
school. Dank zij de massamedia kent 
iedereen daar meer over; geholpen 
door de televisie weten we vandaag 
nog veel meer.

De plaats die de kerk in de algemene 
vorming innam, met haar zorg voor 
de ontwikkeling van de moderne 

mens mag dus universeel heten; soms 
emancipatorisch! Opgelet dat is zelfs 
niet alleen binnen het protestantisme 
maar ook in het rooms-katholicisme 
ligt dat aan de basis van vele bewe-
gingen. 

De Kerk moet in de wereld staan. Zo 
kreeg een algemene kennis ook een 
plaats naast de erediensten en het 
bijbels- en catechetisch onderricht.

In ons geval is dr. A.J. Pieters daar 
een mooi voorbeeld van (wij komen 
hier nog op terug als we het over zijn 
vruchtbare periode in Vilvoorde heb-
ben); maar hier blijkt onze P.J. Mietes 
toen ook daar al mee bezig, zij het op 
een vrij typische manier, die wij van-
daag niet meer voor denkbaar hou-
den. (een klein voorbeeld: het voor-
lezen van heel braaf boek gedurende 
meerdere vergaderingen). Maar dat 
was eigen aan zijn tijd, zo lezen wij 
ook boeken in tijdschriften als het 
Christelijk Volksblad, de Blijde Bood-
schap of de Kruisbanier (vaak zelfs in 
vereenvoudigde vertalingen), perio-
dieken uitgegeven door onze kerken.

Het gekartonneerde schrift nu begint 
met: “Verslag der Vergadering van 10 
November 1928.” Ter vergadering 
waren een twaalftal mannen schrijft 

mej. W. Vercruysse. Deze vergaderin-
gen waren op zaterdag kon ik later 
ontdekken.

Zij is als “Sekretaris” de enige dame 
ter vergadering. Toch zijn dames 
algauw ook welkom en worden zij 
voor het eerst vermeld net voor kerst 
op de zitting van 22 december 1928.

Meestal werd in het eigen lokaal ver-
gaderd, maar regelmatig ook bij één 
van de leden (vaak als de kachel het 
niet deed). Opmerkelijk blijft dat de 
groep ook op verplaatsing gaat om 
bijvoorbeeld een fabriek te bezoeken.

De verslagen melden steeds een Se-
kretaris en een Voorzitter.

P.J. Mietes is voorzitter van 1928 
tot 28 mei 1932, dan is het Schrift 
vol ! Met naast zich als Sekretaris 
W(ilhelmien) Vercruysse tot 6 decem-
ber 1930.

Op de vergadering van 27 december 
1930 lijkt zich een paleis-revolutie 
voor te doen. De nieuwe voorzitter 
wordt een zekere heer Steurs (waar-
van de voorletter een J. kan zijn, naar 
zijn handtekening). In oude geschrif-
ten mis ik zo vaak voorletters met alle 
moeilijkheden van dien. De sekretaris 
wordt dan J. Vanostende. 

Behalve dat P.J. Mietes terugkomt als 
voorzitter van 23 januari 1932 tot ein-
de Schrift op 28 mei 1932. Daar wordt 
L. Hugaerts zijn sekretaris.

Die zelfde zomer verlaat P.J. Mietes 
Vilvoorde om in Mechelen te trouwen 
en daar zijn vader als predikant op 
te volgen.

Onrechtstreeks lijkt dat jaar wat on-
rustig te verlopen. In 1932 worden de 
verslagen ook gebundeld één verslag 
over meerdere vergaderingen heen.

Iets meer over de inhoud van deze bij-
eenkomsten:

De eerste vergadering hield Mietes 
zelf een eigentijdse inleiding: “Is 
Rooms-Katholicisme Evangelie ?” 
en ik lees: “hij bewees het tegen-
overgestelde…”

* ik vind de schrijfwijze van bepaalde 
woorden zo grappig en houd ze in ci-
taten aan! 

 Bij zo’n titel denk ik onwillekeurig: 
“het Protestantisme is ook geen Evan-
gelie!”

Een greep uit de andere onderwer-
pen: 

– Technische onderwerpen over: Gif-
fen in metalen als arsenik, lood en 
kwikzilver; het verwerken van erts 
tot bruikbaar metaal; met als ver-
volg mechanisatie bij verwerking 
van ijzer; over de stoommachines; 
over electrische en telefonische ge-
leidingen; allerlei vormen van ‘sme-
ren’ van machines; over ontsme-
ting; tot zelfs over vlas-bereiding;

Vormingswerk in de begintijd bij de 
Methodisten
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– De voeding kwam ook aan bod: over 
de vervalsingen van melk, boter en 
bloem; over beschuitfabriek en bis-
cuiterie; hoe suiker werd gemaakt; 

– Politiek en geschiedenis met: het 
ontstaan van de Amerikaanse repu-
bliek; uit de geschiedenis van Oost-
Europa; de Romeinsche kwestie/ 
Vatikaan; 

– Maar het gaat er ook over: - het ver-
schil tussen spiritisme en spiritua-
lisme;  het ontstaan van het Leger 

des Heils; over de Mormonen; de 
Christian Science; het Antoinisme;

– Meer algemener: uitleg over boek-
houden; over poëzie; verslag van 
een gemaakte reis naar Venetië; 
meerdere weken gaan over Archeo-
logie; of het Christendom in Congo;

– Kunst komt eveneens aan bod: met 
aandacht voor muziek met het be-
luisteren er van, terwijl het voor-

Overzicht financiën van  
21 aug. t/m 20 okt. 2022

Collectes:
21 aug: 120,40 / 28 aug: 169,40 / 
4 sept: 72,50 / 11 sept: 77,50 / 
18 sept: 131,60 / 25 sept: 143,60 / 
2 okt: 99,20 

Collectes voor derden:
4 sept: 66,90 (PSC) / 2 okt: 73,70 
(zending) 

Vrijwillige bijdragen:
5 sept: 25,00 / 10 sept: 50,00 / 
18 sept: 15,00 / 19 sept: 500,00 / 
4 okt: 25,00 / 10 okt: 50,00 / 18 okt: 
15,00 

Giften: 
4 okt: 100,00

Giften voor de Ring: 
16 sept: 10,00 / 17 okt: 10,00 

gedragen van gedichten regelmatig 
aan bod kwam.

– Voorlezen van boeken als: 

 Van het Westelijk front geen Nieuws 
(een oorlogsroman);

 En de  Camera Obscura  van Nico-
laas Beets

– Bezoeken brachten de leden naar: 
National Radiator fabriek; een verf-
fabriek; de Leeuw van Waterloo; 
naar de Ardenne met varen op de 
Maas; naar Stadhuis van Vilvoorde 
voor een avond met demonstratie 
over de radio door Philips;  

– Tenslotte een bijzonder bezoek aan 
Brussel in het ‘Acht uren huis’. 

Hier kom ik volgende maand op terug. 
Dit uit het overzicht van de voornaam-
ste activiteiten in 1929. 

Het lezen van deze verslagen die zo 
prachtig geschreven werden zijn de 
moeite waard. 

Het is zelfs een rijke bron van informa-
tie, over en rond de plaatselijke kerk-
gemeenschap.

 Willy Willems

Nicolaas Beets (aka Hildebrand)  
met wandelstok

Spaghetti 2022
De betrokkenheid van de hele ploeg 
die zich voor het vlotte verloop van dit 
spaghetti festijn heeft ingezet  was niet 
alleen hartverwarmend: het enthousi-
asme maar ook de opbrengst (ca. 2000 
euro) stimuleren  de organisatie van 
volgende de editie in 2023.
Al wie de handen uit de mouwen stak: 
heel erg bedankt.
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Kleurplaat
Jesus verjaagt de handelaren uit de tempel
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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: 
€ 15,00

PREDIKANT
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


