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ger zijn en een zoon baren, en men zal 
Hem de naam Immanuel geven,’ wat 
in onze taal betekent: ‘God is met ons’ 
(Mattheüs 1: 23) en interpreteerde de 
boodschap van de profeet Jesaja als 
een Messiaanse aankondiging: de God
delijke boodschap aan koning Achaz 
ontwikkelde zich tot een aankondiging 
van de geboorte van een fysiek per
soon, de Messias. Door deze Messias 
zal God spoedig tussenbeide komen 
in de verlossing van Zijn volk, en bij 
Zijn volk zijn. Deze Messias zal niet 
Immanuel heten, “God met ons”, maar 
Jezus, “God redt”. En deze Jezus Mes
sias zal het vleesgeworden “God met 
ons” zijn. We merken ook dat in de 
vertaling “jonge vrouw” werd vervan
gen door “maagd”. Deze aanduiding 
van “maagd” heeft alles te maken met 
de tijd waarin de Statenvertaling tot 
stand is gekomen. In die tijd werd 
het woord “maagd” in het dagelijks 
spraakgebruik gebruikt om hetzelfde 
te betekenen als wat wij tegenwoordig 
onder de term “jonge vrouw” verstaan. 
Onze taal is sindsdien geëvolueerd; de 
vertaling helaas niet. Het hedendaags 
gebruik van “maagd” is dus niet geba
seerd op inhoudelijke of linguïstische 
factoren, maar louter op dogmatische 
vooronderstellingen.

Er is ook veel duisternis en veel drei
ging in onze wereld vandaag. Mensen 
stellen hun verwachten op sterke lei
ders. Elke keer weer wordt de hoop 
gehoord dat de nieuwe leider of pre
sident eindelijk de problemen in het 
land zal oplossen. Maar we mogen ook 

niet vergeten dat er veel duisternis in 
onszelf is. Maar in al die stemmen die 
ons omringen, luisteren wij naar de 
stem van God? Of doen wij zoals ko
ning Achaz, niet luisteren naar God, 
maar onze toevlucht nemen tot sterke 
leiders?

We mogen weten dat te midden van de 
duisternis en gebrokenheid, God toch, 
ondanks alles, met ons is.

En wanneer wij ons in de storm van 
ons leven bevinden, mogen wij besef
fen dat God met ons is.

We weten niet wat de toekomst brengt, 
maar we zijn er zeker van dat tijdens 
onze levensreis God met ons is.

Dat is het teken van Kerst: God is met 
ons. Wat er ook gebeurt, in welke situ
aties wij ons ook zullen bevinden, God 
is met ons. Immanuel.

 Ds. Harry Sinnaghel

Pastoraat
De afgelopen maand hebben we ver
nomen dat de zus van Nicholas Ewusi 
op 7 november overleden is in Ghana. 
We wensen de familie veel sterkte toe 
in deze moeilijke periode.

Karin Versele haar operatie is goed 
verlopen en ze herstelt nu verder thuis. 

Jaap en Leonie de Jonge mochten een 
nieuw achterkleinkind, Esmee,  verwel
komen. 

We wensen Yvette Van Daele, die opge
nomen is in het ziekenhuis in Korten
berg, een spoedig herstel. Veel sterkte 
ook voor Pierre.

Laten we eerst de historische context van deze Bijbeltekst schet-
sen. Achaz was van ongeveer 736 tot 725 v. Chr. koning van het 
tweestammenrijk Juda. Assyrië was de grootmacht in die tijd. 
Resin, de koning van Aram (met Damascus als hoofdstad), en 
Pekach, de koning van het tienstammenrijk Israël (met Samaria 
als hoofdstad), hadden een verbond met elkaar gesloten en kwa-
men in opstand tegen Assyrië. Zij probeerden koning Achaz in 
de coalitie te betrekken. Maar koning Achaz weigerde, en koning 

Rezin en koning Pekach trokken op tegen Jeruzalem om oorlog te voeren. 
Deze oorlog wordt de Syro-Efraïmitische oorlog genoemd. Koning Achaz 
riep de hulp in van de Assyrische koning Tiglat-Pileser III. In 730/729 v. 
Chr. veroverde Tiglat-Ppileser III Israël en Aram, en een deel van de inwo-
ners werd gedeporteerd (de eerste Assyrische deportatie). Tiglat-Pileser 
III verving koning Pekach door Hosea (dit is koning Hosea, niet de profeet 
Hosea). Israël werd schatplichtig aan Assur; Juda werd een vazalstaat. 

De hoofdstukken 7 tot 12 uit het boek 
naar de profeet Jesaja spelen zich af 
tijdens deze SyroEfraïmitische oorlog. 
Koning Achaz werd bang toen de legers 
van koning Resin en koning Pekach 
Jeruzalem naderden. In die tijd van 
duisternis en dreiging ging de profeet 
Jesaja naar koning Achaz met de bood
schap dat hij op God moest vertrou
wen. God bemoedigde koning Achaz 
met het teken dat de jonge vrouw een 
zoon zal baren, die Immanuël zal ge
noemd worden. Vanuit Bijbels per
spectief is Jeruzalem de bruid van God. 
Deze boodschap betekent dus dat de 
“jonge vrouw” (Jeruzalem) een zoon 
(een teken van God) zal baren. De tekst 
is dus geen aankondiging van een ge
boorte en verwijst dus niet naar een 

fysiek persoon; de tekst verwijst naar 
een teken van God. En de kracht van 
dit teken ligt in de naam: “Immanuël”, 
wat betekent “God is met ons.” God zal 
spoedig tussenbeide komen in de ver
lossing van Zijn volk, en bij Zijn volk 
zijn. Maar koning Achaz negeerde dit 
teken van God, en verkoos de hulp van 
de Assyrische koning TiglatPileser III. 
Ondanks Gods belofte dat Hij er zal 
zijn, stelde koning Achaz zijn vertrou
wen in de sterke leiders, de macht en 
het leger van Assyrië. Koning Achaz 
stelde dus zijn vertrouwen op een 
grootmacht, en niet op God.

In het vroege Christendom evolueerde 
deze tekst van de profeet Jesaja in een 
totaal andere richting. De evangelist 
Mattheüs schreef ‘De maagd zal zwan
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Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:  
de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een 
zoon baren en hem Immanuel noemen. 
Jesaja 7: 14)
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U bent van harte uitgenodigd op de familiekerstviering op zondag 25 de
cember 2022 om 15.30 uur. (Er zal die ochtend geen kerkdienst zijn). We 
vieren het feest van Jezus’ geboorte met samenzang, muziek, gedichten 
en een mooi verhaal.

Na de kerstviering is er koffie, warme chocolademelk en koffiekoeken 
in de koffieruimte.

Voor de gemeenteleden en kinderen, die een rol hebben tijdens de kerst
viering, is er op zondag 18 december, na de kerkdienst, een generale 
repetitie. Noteer deze datum in uw agenda!

Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 9 
november. Tijdens onze kerken
raadsvergadering konden we onze 
consulent ds. Harry Sinnaghel ver
welkomen. 

Ds. Sinnaghel zal ons in de komen
de periode helpen bij de algemene 
werking van onze kerk en taken 
alsook bij de zoektocht naar een 
nieuwe kandidaat predikant voor 
onze gemeente. 

De diensten van de afgelopen 
maanden werd overlopen. Samen 
met de consulent werden de ko
mende geplande activiteiten in 
het kerkjaar overlopen. Volgende 
kerkenraad is op 7 december.

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

Familiekerstfeest 

De collecte tijdens de familiekerstviering is dit 
jaar bestemd voor Villa Rozerood.

Villa Rozerood is een zorghotel 
voor gezinnen met zwaar zieke 
kinderen. Villa Rozerood deelt 
de zorg met de ouders of neemt 
de zorg over in een aangename, 
huiselijke en veilige omgeving 
om vervolgens de zorg thuis weer 
aan te kunnen. De aangeboden 
zorg is een totaalzorg die bestaat 
uit een dagelijkse, persoonlijke 
en verpleegkundige zorg, een per
manente en attente emotionele 
ondersteuning door alle mede
werkers, en een animatieaanbod 
aangepast aan de wensen van de 
zorgkinderen en hun gezin.

Villa Rozerood laat de gezinnen 
op adem en tot rust komen in een 
gezellig, huiselijk en veilig kader, 

in een bosrijke omgeving aan zee 
met warme zorg door een profes
sioneel team en deugddoende con
tacten met lotgenoten.

Villa Rozerood is gedeeltelijk af
hankelijk van donaties. Wij willen 
deze collecte alvast van harte aan
bevelen.

Raad van Bestuur
Verkiezingen in 2023

In navolging van het Vlaams de
creet op de erediensten wordt de 
bestuursraad om de drie jaar ge
deeltelijk vernieuwd in de loop 
van de maand april.

Aftredende leden zijn deze keer 
Michel de Jonge en Niyonizigiye 
Carinie.

Ieder gemeentelid dat aan de 
hieronder vermelde voorwaar
den voldoet kan zich als kandi
daat voor de bestuursraad mel
den:

1° ingeschreven zijn in het regis
ter van de kerkgemeente;

2° de volle leeftijd van 18 jaar be
reikt hebben op de datum van 
de verkiezing ;

3° ingeschreven zijn in de bevol
kingsregisters van de gemeen
te of van een van de gemeenten 
van de gebiedsomschrijving 
van de kerkgemeente.

De bestuursraad staat in voor het 
materiële beheer van het kerk
gebouw.

Heb je interesse om mee te 
werken: stel je dan kandidaat 
voor 1 maart 2023.



76

ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND
DECEMBER
woensdag 07 10.00 uur Open Huis met museum bezoek 
 19.30 uur Kerkenraad

woensdag 14 10.00 uur Open Huis

woensdag 21 10.00 uur Open Huis ADVENTSVIERING 
  daarna met lunch

woensdag 28 10.00 uur Open Huis

JANUARI
woensdag 04 10.00 uur Open Huis

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 8

KERKDIENSTEN
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
De kerkenraad zal een taxidienst voorzien voor gemeenteleden
die graag mee willen gaan naar de Botanique kerk. Graag een
seintje via secretariaat.wtskerk@gmail.com indien u wil meerij-
den (vertrekken om 9u40 stipt aan de parking van WTS kerk)

ZONDAG 18 DECEMBER
mevr. A. Panhuis

ZONDAG 25 DECEMBER KERSTVIERING OM 15.30u
Kerkenraad en zondagsschoolleiding.
Collecte voor Villa Rozerood

ZONDAG 1 JANUARI
Geen eredienst in William Tyndale-Silo gemeente.
U kan naar de eredienst op nieuwjaarsdag in De Graanmarkt-
kerk in Brussel en in de kerk in Leuven. 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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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. ZuidAfrika en Rwanda 
en neemt deel aan het multilateraal 
overleg.

op 25 december voor het 
project zondagsschool
De collecte tijdens de familiekerst
viering is dit jaar bestemd voor Villa 
Rozerood.

Zie extra info op blz 5: familiekerst
feest.

Extra collectes Oproep vrijwilligers Zondagsschool

De zondagsschoolleiding is dringend op zoek naar helpende handen 
voor de zondagsschool tijdens de erediensten. Met meerdere hel-
pers worden de zondagen over meerdere leden verdeeld en moet je  
maar enkele keren per jaar de zondagsschoolleiding 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.

Het is jouw verjaardag

   Gefeliciteerd
DECEMBER
03 Serina ANNAN
04 Karin VERSELE-DE JONGE
13 Margreet MOGONTA
14 Life FUMEY
19 Hilde VANDERHAEGEN
20 Sarah UMUTOMI
22 Mathilde FUMEY
22 Alexander EGTER-VAN WISSEKERKE
24 Joël BERARDIS
29 Katalin BUDAY

Vormingswerk in de begintijd bij de 
Methodisten

Even terugkomen op de conferentie 
van 26 oktober 1929. 

Een bijzonder bezoek vanuit Vilvoor
de aan het ‘Acht uren huis’ in Brussel 
voor een conferentie over: “christen
dom en maatschappijleven”, georga
niseerd door de vier grote kerken van 
Brussel: Nederlandsch Herv., de Zen
dingskerk, “Silo” en de Methodisti
sche Zending (M.M.); met een verslag 
van niet minder dan acht bladzijden.

De daarin vermelde vier grote kerken 
van Brussel zijn: 

1 de “Nederlandsch Evangelische 
Her vormde kerk”, zo zou deze 
kerk nog lang genoemd worden; 
het is de huidige Protestantse kerk 
aan de Graanmarkt (deel van onze 
Kringkerken).  Bij vooral dat be
grip “evangelisch” hoort een ver

klarende opmerking, namelijk dat 
de synodale kerken in België dat 
adjectief evangelisch in hun naam 
droegen, het zou pas uit de naam 
verdwijnen bij de fusie van 1969. 
Inderdaad in 1969 gaan de Protes
tantsEvangelische Kerk van België 
en de Jaarlijkse conferentie van de 
Methodistische Kerk van België 
met elkaar verder in één verband: 
De Protestantse Kerk van België. 

2 die “Zendingskerk” is de Neder
landstalige Zendingskerk van 
Brussel, zij is verdwenen (Frans
talige bestaat nog). Wij kennen 
deze kerken later als Hervormde 
(Réformée) kerk van België, oor
spronkelijk Christelijke zendings
kerk, maar nu mee opgenomen in 
de V.P.K.B.!  Deze kerken gingen op 
in de fusie van 1979  naar Verenig

(vervolg)

Erediensten tijdens de 
wintermaanden

De raad van bestuur is genoodzaakt 
om de verwarming in ons kerkge
bouw wat minder hard in te stellen 
(rond 19,5 graden) tijdens de komen
de winter. Krijgt u het snel koud? 
Dan stellen we voor om tijdens de 
erediensten een fleecedeken te voor
zien om over je benen te leggen. Al
vast bedankt voor uw begrip in deze 
uitzonderlijke omstandigheden.
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de Protestantse Kerk in België, een 
samengaan van de Protestantse 
Kerk van België, de Gereformeerde 
Kerken in België, en de Hervormde 
kerk van België . Toen waren alle 
presbyterosynodale kerken één 
groot geheel geworden. 

3“Silo” is de ons bekende Silokerk 
uit Laken, die in Vilvoorde werkte 
voor de Methodisten en met wie wij 
nu een gezamenlijke kerk vormen : 
de William Tyndale – Silo kerk, ook 
lid van de V.P.K.B. (en de Kring). 
Terloops Silo maakte dus deel uit 
van niet minder dan drie natio
nale fusies, want al eerder in 1959 
gingen de Stads en Landsevange
lisatie Vereniging Silo samen met 
de door de Staat in 1839 erkende 
Bond van ProtestantsEvangelische 
Kerken van het Koninkrijk België 
op in de reeds eerder genoemde 
ProtestantsEvangelische Kerk van 
België.

4 “Methodistische Zending”, de zgn. 
Methodist Mission. Beschouwde 
zich nog niet als een kerk, zou via 
twee fusies ook binnen de V.P.K.B. 
terecht komen maar verdwenen als 
Nederlandstalige gemeenschappen 
volledig uit Vlaanderen, in ons Mu
seum hebben wij wel de preekstoel 
uit de toenmalig methodistisch 
kerk van Antwerpen.

Even op een rijtje:

1839 Bond van ProtestantsEvangeli
sche Kerken van het Koninkrijk 
België

1959 ProtestantsEvangelische Kerk 
van België

1969 Protestantse Kerk van België.

1979 Verenigde Protestantse Kerk in 
België

Terwijl we toch bezig zijn, merk
waardig is dat we tot in 1979 “van” 
België gebruikten, wat in feite nooit 
kon  ! Want bij grondwet zijn Kerk en 

Staat in ons land gescheiden ‘mach
ten’.  Tijdens de laatste fusie gesprek
ken speelde dat ook mee. En geluk
kig maar, dat wij sindsdien en terecht 
spreken van “in België”

Terug naar ons Verslagschrift.

Bij de gasten of gastsprekers die zo 
naar Vilvoorde kwamen speelde de 
familie Mietes  een grote rol, vader 
A., broer J., en P.J. Mietes zelf hielde 
regelmatig inleidingen. Hun onder
werpen waren meestal gericht op de 
andere grote religies of op kleinere 
bewegingen, tot zelfs het uitnodigen 
van uiterst rechtse evangelische spre
kers als dhr. Maaskant en mensen van 
het Zoeklicht allen uit Nederland. 
Daarbij zat alle kwaad bij de Rooms 
Katholieken en het Pausdom. Zeker in 
die tijd beschouwden zij ons land als 
achterlijk Rooms. 

Meerdere vergaderingen gaan over 
archeologie (daartoe behoort ook de 
Bijbelse archeologische vondsten).

Literatuur blijft bij de gerichte vor
ming aanwezig en gedichten werden 
zoals al eerder geschreven regelmatig 
voorgedragen; er werd aardig wat ge
musiceerd op de viool, het harmoni
um e.a. instrumenten. Deze kwamen 
ook aan bod bij het beluisteren van de 
grammofoon met grammofoonplaten. 

Het plaatselijk zangkoor werd even
eens al enkele malen vermeld. 

Er waren ook steeds vaker diavoor
stellingen waarvan wij in ons muse

um nog zo’n oude projector hebben 
staan.

Nog interessant vond ik een bezoek 
rond de ‘KijkUit’; ook andere reisver
slagen in het kader van de godsdienst 
over de Waldenzen en de Kwekers. 

Verder verhalen uit de wereldzen
ding, met voorleesavonden daar om
trent.

Het laatste verslag dateert van 28 mei 
1932.

P.J. Mietes verlaat de gemeente op 1 
augustus 1932 en wordt opgevolgd 
door aanduiding van de Methodisti
sche conferentie van O.J. Geerling; 
dat de beste man op 10 juli 1933 de 
gemeente opnieuw verlaat was bij 
de methodisten niet ongebruikelijk, 
maar dat hij geen enkel spoor nalaat 
in onze archieven is dat wel.

Want in ons zwarte verslagenschrift 
(zie eerder in september Ring) , staat 
nog wel iets door zijn opvolger geno
teerd, maar niets van zijn hand. 

Willy Willems
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PROTESTANTSE KERK 
IN VILVOORDE

WILLIAM TYNDALE - SILO 
Parking, Rondeweg, 3 (b. 01) 

1800 Vilvoorde 
02 251 39 45 

www.protestantsekerkvilvoorde.be

KERKDIENSTEN 
‘s Zondags om 10 uur, 

gelijktijdig zondagsschool

 Richtbijdrage voor 1 jaar De Ring: € 15,00

CONSULENT 
Harry Synnaghel

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

V.U.: Michel de Jonge,  
Verbindingsstraat 50, 1800 Vilvoorde


