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Daarna deed de Heer de deur achter 
Noach dicht. Het stortregende 40 dagen 
en 40 nachten. Het water steeg zelfs 
boven de hoogste berg en alles in het 
water stierf. Precies zoals God dat zei. 
God liet de regen stoppen en het water 
begon te zakken. Toen er weer een te-
ken van land was, mochten Noach en 
zijn vrouw, zonen en de vrouwen van 
zijn zonen uitstappen. Hij mocht alle 
dieren meenemen en weer een nieuw 
leven beginnen. Alles was weg, alles 
was nieuw.

Ondanks dat alles nieuw was, begon 
het leven weer zoals het daarvoor was. 
Mens en dier planten zich voort; bomen 
groeien en bloemen bloeien. Eén ding 
is zeker weten veranderd, het Hart van 
de Vader.

De Heer was blij met het offer en zei bij 
Zichzelf: ‘’De mensen zijn slecht en be-
denken van jongs af alleen maar slechte 
dingen. Toch zal Ik nooit meer op zo’n 
manier de aarde straffen. Ik zal nooit 
meer alles wat leeft doden. 
(Genesis 8:21)

En God zei tegen Noach: ‘’De regenboog 
is het teken van het verbond dat Ik heb 
gesloten met jullie en met alles wat op 
aarde leeft.’’ (Genesis 9:17)

God heeft een verbond gesloten met 
ons. Hij zal ons sparen. De regenboog 
is niet alleen een teken van Gods trouw, 
maar ook van Zijn genade. Zoals Noach 
genade vond bij de Heer, zo mogen wij 
nu door Jezus Christus genade vinden 
bij God en mét God leven, zoals Noach 
dat deed!

Aan de slag!
Soms zijn er in ons leven situaties of 
omstandigheden die zo goed en geze-
gend lijken, zoals God dat zei over de 
schepping, maar die uiteindelijk niet de 
gewenste uitwerking hebben. Persoon-
lijk weet ik hoe ik nog kan vasthouden 
aan deze situaties en ze maar niet los 
kan laten, omdat er liefde en tijd in-
gestoken is en het zo goed leek te zijn. 
Is het dan echt nodig om het te laten 
sterven? Voor God was de zondeval het 
begin van en ander begin dat geëindigd 
was. De mensen waren even slecht als 
voor de zondeval, maar God hart was 
anders. Hij wilde iedereen redden. En 
Hij had een plan bedacht om dat te rea-
liseren, Hij gaf Zijn Zoon Jezus Christus. 
Soms kun je zo vasthouden aan iets 
wat zo mooi en goed was, maar wat nu 
niet meer zo is. Denk hierbij aan rela-
ties die stukgelopen zijn, werkgevers 
die beslissingen hebben gemaakt die 
je niet kunt begrijpen, dierbare men-
sen die uit je leven zijn of ziektes die 
je leven zijn binnen gekomen. Welke 
(onprettige) verandering je ook in je 
leven hebt meegemaakt, RESET. Laat 
nare gedachten, en andere dingen die 
je hieraan vasthouden, gaan en begin 
opnieuw. Misschien zal de situatie en 
omgeving niet veranderen, maar je hart 
zal veranderen en je zult een toekomst 
en hoop hebben. Want Hij is onze hoop!

https://zijlacht.nl/een-nieuw-begin/

geschreven door Emilia

Op een conferentie afgelopen zomer was ik op een meeting waarin 
we bemoedigd werden. Aan het einde kon je een kaartje kiezen dat 
kenmerkend voor je was en met dat kaartje kon je naar de mensen 
gaan die voor je gingen bidden. Uiteindelijk mocht je opstaan om 
vervolgens langs het podium te lopen en een kaartje uit te kiezen. 
Het was een soort kaarten op tafel, maar dan anoniemer.  

Al een aantal keer viel mijn oog op 
dezelfde kaartjes en keek ik stiekem 
wat andere mensen pakten. Er was één 
kaartje waar ik net iets langer naar 
bleef kijken. Normaal ben ik wel beter 
met Engelse woorden, maar nu was het 
alsof de woorden niet tot leven kwa-
men. Alsof er iets was dat niet wilde 
dat ik bemoedigd zou worden.

Er was niemand die ik echt kende. Ik 
was er alleen. De mensen die ik kende, 
waren al weg en voor de rest kende 
ik wat namen van mensen die mijn 
naam niet wisten. Ik had het kaartje 
meegenomen en ging vervolgens terug 
naar mijn plaats. De mensen die voor 
je wilden bidden, hadden allemaal al 
iemand bij hen staan. Overigens had 
ik geen idee wat het kaartje (voor mij 
persoonlijk) betekende. Waarvoor zou 
ik dan gebed moeten vragen? Terwijl ik 
naar het kaartje staarde en God vroeg 
wat ik ermee moest doen, kwam er 
een vrouw naast mij zitten. Zij leidde 
de meeting. Vriendelijk en liefdevol 
vroeg zij hoe het ging en of er iets was 
om voor te bidden. ‘’Uh ja, ik denk 
het..’’, zei ik en ik begon te vertellen 
wat ik die week kwam doen en hoe ik 

soms vast kon lopen. Ze zegende me 
en sprak krachtige en bemoedigende 
woorden over mij uit. Ik bedankte haar, 
we kletsten wat en namen afscheid. Ik 
was weer alleen en het enige dat ik had 
was het kaartje met de woorden “Every 
new beginning comes from some other 
beginning’s end”.

Een afgekeurd meesterwerk
In de Bijbel spreken ze ook over een 
nieuw begin in Genesis 6. Het bekende 
verhaal waar alles op de aarde wegge-
vaagd wordt. Het verhaal van de dieren 
en de ark. Lees mee:

De HEER zag dat alle mensen op de aar-
de slecht waren: alles wat ze uitdachten 
was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt 
van dat Hij mensen had gemaakt en 
voelde zich diep gekwetst. Ik zal de men-
sen die ik geschapen heb van de aarde 
wegvagen, dacht Hij, en met de mensen 
ook het vee, de kruipende dieren en de 
vogels, want ik heb er spijt van dat Ik 
ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij 
de HEER genade. (Genesis 6:5-8, NBV)

Een nieuw begin

En het moment was daar. Precies zo-
als de Heer zei, zo stapte iedereen in. 
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Elk nieuw begin komt van een ander begin 
dat is geëindigd 
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Uit de kerkenraad

De kerkenraad vergaderde op 7 
december. Afspraken werden er 
gemaakt voor de familiekerstvie-
ring. De diensten van de afgelopen 
maanden werd overlopen met aan-
dacht voor de voleindingszondag.

 De kerkenraad heeft ook de moge-
lijkheid van kerstbezoeken bij een 
aantal gemeenteleden besproken.

 De datum voor de nieuwjaarsre-
ceptie werd afgesproken nl. zon-
dag 15 januari a.s. 

Volgende kerkenraadvergadering 
staat gepland op 4 januari..

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.

Pastoraat
De kerkenraad heeft vernomen dat 
mevr. Ina  Vanderperre gehospita-
liseerd werd en weer terug thuis is, 
maar nog verschillende onderzoeken 
moet ondergaan. Wij wensen haar een 
spoedig herstel. 

Nieuwjaarsreceptie
De Raad van Bestuur en de Ker-
kenraad nodigen u van harte uit 
voor de nieuwjaardrink op zon-
dag 15 januari na de kerkdienst.

Het Open Huis en 
het Museum
Vanaf woensdag 25 januari herbegin-
nen we na een winterstop met een 
nieuwjaarlunch.

Het museum is  gesloten van 21 de-
cember tot en met 1 maart

Maar voor zij die bellen naar  02/ 251 
39 45 en een afspraak wensen is een 
bezoek aan het museum wel mogelijk

Jij bent mijn kind
Meer dan 20 gemeenteleden waren op 
zondag 11 december in de Botanique 
kerk te Brussel voor de doopdienst 
van Loïc, Elisa en Daniël Ngamegni.
Het was een feestelijke dienst die ge-
opend werd met de volgende tekst:
Een klein meisje was aan het bidden 
en vroeg: “Wie bent U, Heer?”
Hij antwoordde: “Ik ben.”
“Maar” vroeg ze “wie is ‘Ik ben?”
En Hij antwoordde:
Ik ben Liefde
Ik ben Vrede
Ik ben Genade
Ik ben Vreugde
Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Ik ben de Trooster
Ik ben Kracht
Ik ben Schuilplaats
Ik ben het Licht van de wereld.
Ik ben Sterkte
Ik ben de Schepper
Ik ben het Begin en het Einde
Ik ben de Allerhoogste.
Met tranen in haar ogen keek het 
meisje naar de hemel en zei: “Nu weet 
ik wie U bent, maar Heer, wie ben ik?”
Teder veegde de Heer de tranen van 
haar ogen en fluisterde: “Jij bent mijn 
kind.”
Het gezin Ngamegni komt al jaren 
regelmatig naar onze kerk en de kin-
deren maken deel uit van onze zon-
dagsschool.
Namens de gemeente willen wij langs 
deze weg Loïc, Elisa, Daniël en hun 
ouders feliciteren en hun Gods zegen 
toewensen. Karin Versele

Het is jouw verjaardag

   Gefeliciteerd
JANUARI
11  Ingrid VERSELE-DE JONGE
11  Andreas HOLSTERS
13  Exocé MAIMONA
16  Nicholas OTOO
23  Rudi DE JONGE

29  Tina FIECHTER
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ALLE KERKDIENSTEN BEGINNEN OM 10 UUR 
TENZIJ ANDERS WORDT AANGEGEVEN

AGENDA

DEZE MAAND

JANUARI
woensdag 04 19.30 uur Kerkenraad

zondag 15 11.00 uur Nieuwjaarsreceptie WTS kerk

woensdag 18 20.00 uur Raad van Bestuur

woensdag 25 10.00 uur Open Huis  
  met een nieuwjaarlunch

FEBRUARI
woensdag 01 10.00 uur Open Huis

woensdag 08 10.00 uur Open Huis 
 19.30 uur Kerkenraad

 TOELICHTING EXTRA COLLECTES OP BLZ 8

KERKDIENSTEN
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.

ZONDAG 8 JANUARI
Mevr. M. Knetemann en Ds. H. Sinnaghel 
Viering Heilig avondmaal. Extra collecte: Diaconie

ZONDAG 15 JANUARI
Ds. G. Bikker

ZONDAG 22 JANUARII
Dhr. F. Van de Walle

ZONDAG 29 JANUARI
mevr. L. de Jonge

ZONDAG 5 FEBRUARI
Ds. H. Sinnaghel 
Viering Heilig avondmaal.  
Extra collecte: Protestantse Solidariteit (PS)

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

Collectes:
23 okt: 210,70 / 6 nov: 97,40 / 13 
nov: 79,60 / 20 nov: 148,55 / 27 nov: 
181,10 / 4 dec: 107,00 / 18 dec: 119,20

Collectes voor derden:
6 nov: 91,80 (PSC) / 4 dec: 68,80 
(zending) 

Vrijwillige bijdragen:
4 nov: 25,00 / 10 nov: 50,00 / 18 nov: 

15,00 + 50,00 / 5 dec: 25,00 / 10 dec: 
50,00 / 18 dec: 15,00 
Giften: 
3 nov: 20,00 / 8 dec: 100,00
Giften voor de Ring: 
15 nov: 10,00 / 18 nov: 15,00 /  
27 nov: 25,00 / 10 dec: 20,00
Zondagsschool:
November: 45,00 
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op 8 januari voor diaconie
Met de plaatselijke diaconie kan onze 
gemeente leden steun verlenen die 
het nodig hebben. Zo staan we elkaar 
ook op een materiële manier ten dien-
ste. Uw bijdrage is van harte aanbe-
volen.

Op 5 februari voor 
Protestantse Solidariteit (PS)
Protestantse Solidariteit is een chris-
telijke ontwikkelingsorganisatie, die 
ondersteuning biedt bij rampen en 
verschillende ontwikkelingsprojec-
ten. Sinds 1977 engageren ze zichzelf 
om samen met de meest kwetsbare 
gemeenschappen er naar te streven 
hen hun waardigheid terug te geven 
zoals God het heeft voorzien.

Dringende Oproep 
Vrijwilligers
Lieve gemeenteleden, de afgelo-
pen maanden hebben wij gemerkt 
dat het aantal vrijwilligers voor de 
kerkactiviteiten sterk aan het afne-
men is. Als kerkenraad en raad van 
bestuur kunnen wij alleen maar de 
boodschap geven zonder vrijwil-
ligers zou de kerk niet bestaan. 
Graag een warme oproep voor jul-
lie bereidwilligheid om het kleine 
groepje vrijwilligers te komen ver-
sterken. Alvast bedankt om jullie 
hiervoor te engageren. Wij zijn op 
zoek naar verschillende profielen: 
zondagsschoolmedewerkers, muzi-
kanten, koffie- en theeschenkers, 
taximedewerkers en heel belang-
rijk nieuwe kandidaten voor de 
kerkenraad en de raad van bestuur 
.

Extra collectes

Na Mietes kwam Geerling

Als er nog heel wat te vinden was 
over J.P. Mietes dan zijn we bij “Geer-
ling” gauw uitgepraat. Daar is een 
vergrootglas voor nodig.

Inderdaad, archiefwerk is ook speur-
derswerk, met het vergrootglas en 
het pincet.

In het onvolprezen Memoriaal van 
H.R. Boudin (Synodaal gedenkboek) 
vind ik natuurlijk Geerling, maar … 
maar … pag. 279

- GEERLING, C.J.
 Vilvoorde M(ethodist) 1932-1933

- GEERLING, O.M. (colp.) 1925

Dan maar eens kijken bij de Oplei-
dingsschool (van W.Lutjeharms).

Vergrootglas is te klein want daar 
vind ik  VIJF Geerlingen vermeld.

GEERLING, A. 
Adrienne Töbke-Geerling een nicht 
van O.J. Geerling 

GEERLING, A.H.
Agnes Henriêtte den Boer-
Geerling een schoonzuster 
van Pierre, Joseph, Chris-
peels (lees ook Pieter, Jozef)

GEERLING, F.C.
predikant uit Zeist (Nl.) 
zat in bestuur van de oplei-
dingsschool van 23-6-1882 
tot 26-2-1894 (zoon van 
Otto Geerling). 

Mocht dit Felix-Charles zijn dan 
vinden wij hem terug bij de: “Her-
vormde evangelisatie verenigingen 
in Nederland”

GEERLING, J.
Joanna Geerling echtegnote van 
(Pieter Jozef) Chrispeels — (Pieter 
Jozef Chrispeels 1859 — huwelijk  
1887 — overleden1939) – Joanna 
was de dochter van Otto Geerling 
(oorspronkelijk Jeanne)

GEERLING, O.J.
Otto J. Geerling  architect te Brussel  
(1829-1916). 
Ik noem hem stamvader in ons verhaal 
maar niet onze O.J.Geerling.

Schreef ik niet al eens eerder dat het 
ontbreken van voornamen het de his-
toricus vaak zeer moeilijk maakt , te 
weten om wie het gaat ?

Via dhr. Wim Barvoets kreeg ik eind 
jaren zeventig een copie van een 

Gemeentevergadering 
Op zondag 30 april komen we 
samen op onze jaarlijkse ge-
meentevergadering na de kerk-
dienst. Dit jaar zijn er naast de 
verslagen en rekeningen ook 
verkiezingen voor de Kerken-
raad. Wij zijn op zoek naar per-
sonen die zich kandidaat willen 
stellen. De kerkenraad hoopt 
werkelijk op uw steun bij het 
zoeken naar meerdere kandi-
daten.
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uit een franstalig boek gedrukte ets 
met “colporteur O. Geerling” zonder 
verdere gegevens. Jammer dan zit ik 
waarschijnlijk bij de colporteur O.M. 
(1925)

In het register van de Methodistische 
gemeente te Vilvoorde staat wel:

GEERLING, O.J. 
(voorganger)  7-8-1932 – 10-7-1933

Hij doopt één kind: Anna Christiana 
Roman

Hij schrijft vier leden in en één uit. 
Inschrijving van een familie nrs 56 
- 59

Hij doopt een jongetje, maar hij vol-
trekt géén huwelijk.

En hij begraaft alleen Jean B. Martin.

En verder heb ik er voorlopig het ra-
den naar. Lees alleen nog bij de pre-
dikantenlijst dat hij de gemeente “be-
dankt” zonder enig spoor na te laten. 

Misschien mist u ondertussen een 
blik op Silo-Laken. 

Dat vraagt geen opzoekingswerk zo-
als voor Vilvoorde, waar geen histo-
rische schets, zeg boek over bestaat. 
Vandaar de bijdragen die ik U nu 
maandelijks voorstel !

In zijn bijzonder werk over Silo-La-
ken deed A.de Raaf dit. 

Het boek is nog altijd verkrijgbaar: 

A.de Raaf  
“1883-1983 — EEN EEUW SILO”  

In eigen beheer door de gemeente en 
gedrukt in de (eigen) drukkerij N. de 
Jonge. 

Zijn dochter Anneke Vercruysse-de 
Raaf verzorgde zelfs twee aanvullin-
gen (bijlagen) over de periode 1983-
93 en de periode 1994-99.

Groot was mijn verbazing dat de pre-
dikanten die toen de gemeente dien-
den en wellicht O.J Geerling moeten 
gekend hebben : 

- ds W.A. Van Griethuysen (in Silo 
van 30 oktober 1930 tot 31 oktober 
1951) en

- zijn hulppredikant ds. M.C.W. We-
geling (in Silo van 13 juli 1930 tot 
30 december 1951) waren. 

Als we goed noteren was de hulp-
predikant langer dan zijn predikant 
zelf in dienst. Maar ds Wegeling zou 
echter wel het predikantschap over-
nemen van 30 december 1951 tot 12 
januari 1969. 

Over hun werk in de gemeente lezen 
wij op de pag. 39 tot en met pag. 44 .

Een van beiden doopte mij en mijn 
drie zussen, alleen moet ik nog in 
de oude registers weer zien wie, 
wie doopte , ik dacht zelf naar wat 
mijn moeder zich herinnerde Van 
Griethuysen , maar het zou Wegeling 
geweest zijn. 

Beide predikanten staan mij nog dui-
delijk voor ogen.

Willy Willems

K l e u r p l a a t
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BELGIE(N) - BELGIQUE

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


