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Pasen
Christus is waarlijk 

opgestaan
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waar we alleen stamelend en in beelden 

over kunnen spreken. De vier evange-

listen geven er allemaal hun heel eigen 

draai aan, wat al aangeeft hoe moeilijk 

het is om er iets over te zeggen. 

Eerlijk gezegd begrijp ik zelf, met al 

mijn theologische bagage, helemaal 

niets van Pasen. Goede Vrijdag, Jezus 

die na een schijnproces op gruwelijke 

wijze ter dood wordt gebracht: dat is 

mensenwerk. Dat kan ik nog bevatten. 

Maar Pasen, nee, dat gaat alle verstand 

te boven. Pasen is Gods werk. Met Pa-

sen sta ik, evenals op Goede Vrijdag, 

verbijsterd. Maar waar Goede Vrijdag de 

verbijstering is over de onbegrijpelijke 

wandaden waartoe mensen in staat 

zijn, daar is Pasen de verbijstering over 

de onbegrijpelijke wonderen waartoe 

God in staat is. 

Het enige dat ik wél weet en bevat-

ten kan, is dat die hele Messiaanse 

beweging van navolgers van Christus 

in gang is gezet door datzelfde onbe-

grijpelijke Pasen. Pasen is het feest van 

"en tóch!" - tegen de verbijstering van 

Goede Vrijdag in. Het feest van liefde, 

die sterker bleek dan de dood. Het feest 

van bevrijding, die sterker bleek dan 

alle pogingen om met schijnproces en 

kruisiging een einde te maken aan de 

beweging rond Jezus. Het feest van de 

grote ommekeer: niet die stoere man-

nen uit de kring van de leerlingen waren 

de eerste getuigen van de Opstanding, 

maar juist de vrouwen die Jezus tot aan 

het kruis toe trouw gevolgd waren. 

Dat zijn de dingen die ik over Pasen 

kan zeggen. Voor de rest zwijg ik en 

kniel ik neer voor het grote mysterie van 

de Opstanding van onze Heer. En kan ik 

alleen nog maar stamelen, samen met 

Christenen van alle plaatsen en alle tij-

den: “Christus is opgestaan!”

 Heleen Ransijn

De kerkenraad vergaderde op 11 

maart. De diensten van de afgelo-

pen maanden werden overlopen. De 

kerkenraad is blij dat de zondags-

school heel actief van start is ge-

gaan (via Zoom) en dat er meerdere 

enthousiaste jonge deelnemers zijn. 

De kerkenraad is nog altijd op zoek 

naar kandidaten voor de kerken-

raad. Denk je dat je je steentje kan 

bijdragen dan is dit een warme op-

roep om één van de kerkenraads-

leden hierover te contacteren. Vol-

gende kerkenraad is op 8 april. 

Pasen: een groot mysterie
Een jaar Corona alweer, op het moment dat ik dit schrijf. Een jaar van 
beperkingen, onzekerheid, elkaar niet kunnen ontmoeten. Maar buiten 
trekt de natuur zich er niets van aan. Die gaat door met de lente, met al 
het nieuwe leven. 

En dan is het ook nog eens Paastijd, in de volle zeven weken tussen 4 april 
en 23 mei. Pasen is het belangrijkste hoogfeest in onze christelijke traditie. 
En tegelijk is het waarschijnlijk ook het moeilijkste uit te leggen.    

Een jaar of wat geleden sprak ik een 

paar dagen vóór Pasen een lieve 

vriendin hierover. Zij is zelf van onker-

kelijke komaf en is pas op latere leef-

tijd gelovig geworden - op haar geheel 

eigen, hevig zoekende maar absoluut 

integere wijze. Zij kon niet zoveel met 

Pasen, bekende ze. Voor haar was niet 

Pasen, maar Pinksteren het hoofdfeest 

van ons christelijk geloof. Pinksteren als 

het feest waarop mensen in beweging 

komen door Gods Geest. Waarop wij 

mensen zélf in beweging komen. Dáár 

kon ze wat mee. Maar Pasen? Dat was 

nu echt een onbegrijpelijk feest. 

Ik vermoed dat ze ergens wel gelijk 

heeft. Pasen is het grote mysterie, 
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Uit de kerkenraad
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Pastoraat

Juliëtte Stuerbout-Preikschat mag 

weer (zij het heel beperkt) bezoek ont-

vangen. Een kaartje blijft natuurlijk al-

tijd fijn. Haar adres is: Home Romana, 

Romeinse Steenweg 743, 1120 Brussel. 

Juliëtte is ook telefonisch bereikbaar 

voor wie haar nummer heeft. René Cau-

taerts is verhuisd naar een serviceflat 

bij het Woonzorgcentrum Parkhof in 

Machelen. Zijn nieuwe adres is: Par-

krust, Vredestraat 85 bus 16, 1830 Ma-

chelen. René is nog aan het herstellen 

van een lichte hartaanval, goede wen-

sen zijn dus nog steeds welkom. Anneke 

Kennis is kort geleden geopereerd, en ze 

is intussen weer thuis. Zij moet nog wel 

herstellen. Ook voor haar is een kaartje 

fijn. Haar adres is: Parkgaarde 9, 1830 

Machelen.

Daniël Smets en Nicole Van Den Bos-

sche zijn terug grootouders geworden! 

Hun kleinzoon heet Eli. Johan Vercau-

teren heeft een achterkleindochter 

gekregen, met de naam Elien. En Jaap 

en Leonie De Jonge, grootouders van 

elf kleinkinderen, lieten ons weten dat 

zij het blijde bericht ontvangen heb-

ben dat een zevende (!) achterkleinkind 

verwacht wordt in augustus. De aan-

staande moeder is Miriam, dochter van 

Michel en Karin.

Raad van Bestuur
Al een hele tijd is het kerkgebouw niet 

toegankelijk voor vieringen en ontmoe-

tingen. Toch lopen de vaste kosten door. 

Gelukkig konden we vaststellen dat vo-

rig jaar voldoende mensen de kerk in 

hun hart droegen om hun bijdragen 

via overschrijving of de "digitale col-

lecte" te storten. We kunnen daar niet 

dankbaar genoeg voor zijn. Alle giften 

werden enorm gewaardeerd want es-

sentieel om na het corona-tijdperk weer 

met volle teugen van de kerk te kunnen 

genieten.Helaas moeten we jullie, door 

de aanhoudende beperkingen, vragen 

om ons ook de komende maanden ver-

der te steunen door jullie bijdragen te 

storten op het rekeningnummer op de 

laatste bladzijde van dit kerkblad.

Als je een storting doed in het kader van 

de tweede collecte vergeet dan zeker 

niet het doel te vermelden in de mede-

delingen.

Hieronder al een overzicht van jullie gif-

ten voor de periode van 1 januari tot 22 

maart 2021:

“Corona” collectes
4 febr: 50,00 / 10 feb: 25,00 / 19 feb: 50,00 

/ 15 maart: 50,00

Collectes voor derden:
PSC: 25,00 / Diaconie: 25,00 / Protestant-

se solidariteit: 25,00

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

Normaal gesproken zouden we nu de 

jaarvergadering net achter de rug moe-

ten hebben. Maar wat een jaar geleden 

denk ik niemand had kunnen beden-

ken, is toch werkelijkheid: ook dit 

jaar kan de vergadering niet in maart 

plaatsvinden vanwege de Corona-

maatregelen. Dit geldt overigens voor 

gemeenten in de volle breedte van de 

VPKB, zo leerde een korte rondgang 

per mail ons. Vooralsnog hebben we 

de vergadering moeten uitstellen. We 

hopen op betere tijden later dit jaar.  

In de jaarvergadering zou dit jaar ook 

de verkiezing moeten plaatsvinden 

voor nieuwe Kerkenraadsleden. Voor 

Elvis Antwi en Mariëtte du Plessis 

loopt de termijn af. Elvis zal hier in 

ieder geval geen tweede termijn aan 

vastknopen en Mariëtte hoogstwaar-

schijnlijk ook niet. Dit betekent dat we 

dit jaar minstens twee nieuwe leden 

— of nog liever drie! — zullen moeten 

vinden voor de Kerkenraad.

Bij onze zoektocht naar nieuwe kan-

didaten moeten we rekening houden 

met het gemeentereglement. Hierin 

wordt gesteld dat een kandidaat voor 

de Kerkenraad minstens een jaar belij-

dend lid moet zijn. In de Kerkorde van 

de VPKB blijkt de formulering minder 

strikt. Als voorwaarde wordt gesteld 

dat kandidaten “het vertrouwen waard 

zijn vanwege hun geloof, hun christe-

lijke oprechtheid, hun ervaring en het 

inzicht dat zij hebben ten aanzien van 

het welzijn van de kerk” (wat eveneens 

in ons gemeentereglement werd op-

genomen).

Op dit moment is er al iemand uit onze 

gemeente die graag bereid is om lid te 

worden van de Kerkenraad. Dit is ech-

ter niet mogelijk omdat dit gemeente-

lid geen belijdenis heeft gedaan. Waar 

het een halve generatie geleden nog 

vanzelfsprekend was om belijdenis 

te doen, stellen we vast dat dit vooral 

voor de jongere generatie veel minder 

het geval is. Dit betekent dat het steeds 

vaker zal voorkomen dat mensen met 

hart en ziel bij de gemeente betrok-

ken zijn, maar geen belijdenis hebben 

gedaan. 

Met het oog op de heel nabije en met 

name ook de verdere toekomst is de 

Kerkenraad daarom de mogelijkheid 

aan het bekijken om het gemeen-

tereglement op dit punt te wijzigen. 

Hiervoor is echter een aparte gemeen-

tevergadering nodig. En een gemeente-

vergadering is onder de Corona-maat-

regelen op dit moment nog steeds niet 

mogelijk. Dus voorlopig is dit alles nog 

toekomstmuziek. We houden jullie 

hoe dan ook op de hoogte… 

De Kerkenraad

De jaarvergadering, en een overweging  
aangaande de Kerkenraad
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Vrijwillige bijdragen:

5 jan: 25,00 + 20,00 / 10 jan: 50,00 / 18 jan: 

10,00 + 15,00 / 1 febr: 20,00 / 2 febr: 20,00 

/ 5 febr: 25,00 / 10 febr: 50,00 / 14 febr: 

100,00 / 16 febr: 10,00 / 18 febr: 15,00 / 1 

maart: 20,00 / 2 maart: 20,00 / 5 maart: 

25,00 / 10 maart: 50,00 / 16 maart: 10,00 / 

18 maart: 15,00 / 21 maart: 10,00 + 10,00

Giften: 
20 jan: 32,10

Giften voor de Ring: 
4 jan: 12,50 / 4 febr: 50,00 / 19 febr: 25,00

Collectes
Steun jullie kerk door julie bijdra-
gen te storten op rekeningnummer 
BE53 0010 365 7353 met vermelding van 
"collecte" of indien voor de tweede col-
lecte met vermelding van het doel van 
de collecte (deze maand bijvoorbeeld 

"Zending" en "Luchthavenpastoraat").

Op 4 april voor de zending
Dit valt onder de COMMISSIE KERK EN 
WERELD. Deze coördineert het beleid 
m.b.t. Zending, Werelddiaconaat, Ont-
wikkelingssamenwerking, begroting en 
werkplannen. Zij onderhoudt de con-
tacten met de partners uit het Zuiden 
o.a Zuid-Afrika en Rwanda en neemt 
deel aan het multilateraal overleg.

Op 2 mei voor het 
luchthavenpastoraat
De bijdragen zullen besteed worden aan 
het onderhoud van de kapellen en het 
verder uitbouwen van de aalmoeze-
niersdienst.

Protestantisme te 
Vilvoorde in de  
negentiende eeuw.
De XIXde eeuw begon voor ons in 1815 

na de slag bij Waterloo onder Willem I! 

De laatste bezetter van ons land wordt 

Nederland. Er was een tijd dat de vluch-

telingen uit de Zuidelijke Nederlanden 

de basis legden voor de Gouden Eeuw in 

de Noordelijke Nederlanden. Wij herin-

neren ons de Leo Belgica of de Verenigde 

provincies waarbij de Nederlanden één 

geheel vormden. 

Maar al riepen wij toen samen “wij wil-

len Willem weg”, dat was niet het geval 

voor iedereen. Zelfs na 1830 zouden de 

Orangisten een aansluiting bij Neder-

land nog blijven voor staan.

In deze periode zou het Protestantisme 

in onze streken weer uitzicht krijgen, 

na ruim 200 jaar praktisch volledig ver-

dwenen te zijn. 

Ook in onze eigen stad Vilvoorde is er dan 

een protestantse gemeente aanwezig.

Onder dat Nederlands bewind ken-

nen wij enerzijds “burgerkerken”. 

Protestantse gemeenschappen die zich 

schuil hadden moeten houden. Zij wer-

den heel vaak gevormd door buiten-

landse protestanten, hier aanwezig en 

werkzaam bij o.a. de grote industriële 

ontwikkelingen, het bankwezen, enz.

Anderzijds waren er de militaire ge-

meenten, waarvan de kerkenraad zelfs 

volledig uit officieren bestonden. Vil-

Het is jouw verjaardag
GefeliciteerdAPRIL

02 Helfride WILLEMS
06 Daniël SMETS
06 Nina LENTINI
08 Sonia MOMMAERTS
10 Kathy BEUKENHORST
20 Gifty KOFFI-ASANTE
23 Chantal DEMEULDRE
23 Michael VAN CAMPENHOUT
28 Nadine VAN NEVEL
29 Nina MOGONTA

Lieve allen, die ik zo mis.
Wat een verrassing om zoveel kaartjes, 
bloemen, kaarsen en lekkers te ontvan-
gen voor mijn 75ste verjaardag!
Dank u wel! U maakte er, samen met 
mijn gezin, een onvergetelijke dag van.
Houd moed.

Joke

Bij de lezingen van de zondag

4 april 2021 
Paaszondag: Johannes 20,1-18 

11 april 2021 - 2e zondag van Pasen: 
Johannes. 20,(19)24-31 

18 april 2021 - 3e zondag van Pasen: 
Johannes 21,15-24 

De lezingen van de eerste drie zondagen 
in deze maand staan helemaal in het 
teken van Pasen. Natuurlijk het verhaal 
van het lege graf op Paasmorgen, met 
een ontmoeting tussen de opgestane 
Jezus en Maria van Magdala. Deze ont-
moeting is misschien wel de meest ont-
roerende van de vele ontmoetingen die 
in de Bijbel te vinden zijn. 

Ook de twee zondagen direct na Pasen 
zijn gewijd aan ontmoetingen met de 
opgestane Heer. Zondag 11 april lezen 
we het verhaal dat wel bekend staat als 

dat van de ‘ongelovige Thomas’. Toch 
is het juist de leerling Thomas die als 
eerste na de Verrijzenis belijdt dat Je-
zus Heer is. Ook kunnen we hier lezen 
dat de verrezen Jezus nog steeds de 
wonden draagt van zijn kruisiging; zijn 
dood en verrijzenis zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Op zondag 18 
april klinkt het verhaal van de laatste 
ontmoeting die Jezus in het Johannes-
evangelie heeft met zijn leerlingen en 
waarin Petrus een bijzondere opdracht 
krijgt. 

 25 april 2021 - 4e zondag van Pasen: 
Johannes 10,11 16

Op zondag 25 april doen we een grote 
stap terug in het Johannes-evangelie. 
Jezus laat zichzelf kennen als de goede 
Herder, die zijn leven geeft voor diege-
nen die aan zijn zorg zijn toevertrouwd.
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voorde is een mooi voorbeeld van zo’n 

militaire gemeenschap.

Dr. H.R. Boudin gaf ons hierover op de 
William Tyndale herdenking in 1986 een 
duidelijk beeld van, opgenomen in “Wil-
liam Tyndale 1536 oktober 1986 de Her-
denking.” (Uitgave van het William Tyn-
dale Museum).

De Hervormde kerk van het Konink-

rijk der Nederlanden vaardigde 

daartoe speciale bepalingen voor de 

kerkgemeenten in de Zuidelijke pro-

vinciën uit. Zo vielen deze militaire ge-

meenten onder de pastorale zorg van 

garnizoenspredikanten.

Zo viel de gemeente van Vilvoorde bij 

Koninklijk besluit van 4 maart 1817 on-

der de verantwoordelijkheid van twee 

Brusselse predikanten. 

Die Brusselse gemeente bevond zich 

toen op het Brouckèreplein, waarvan de 

gevel zich nu voor een kerk in Elsene 

bevindt.

Ik lees bij dr. Boudin :

“Het K.B. van 4 maart 1817 bepaalde dat 
de gemeente van Vilvoorde 
onder de verantwoorde-
lijkheid van twee Brus-
selse predikanten: Her-
man Pauw en Dirk Rijke 
geplaatst zou worden.

Een aanvraag om lokaal 
en meubilering te beko-
men werd bij het stads-
bestuur ingediend. U zult 
zien er wordt van tijd tot 
tijd beroep gedaan op het 
stadsbestuur. Een zaal in 
het stadhuis aangeboden, 
scheen niet in de smaak te 
vallen en werd door de pre-
dikanten geweigerd.

Aangezien het vooral om 
militairen ging, stelde de 
burgemeester voor, de 
godsdienstoefeningen in de 
kazerne te laten geschie-
den. In elk geval wou de 
gemeente wel een lokaal 

bijmaken maar zag er tegenop nog het 
ameublement te verschaffen.

Vilvoorde had trouwens vrijstelling ver-
kregen door K.B. van 26 juni 1816 van de 
verplichting logement voor de garnizoens-
kompagnie te verstrekken.

Eindelijk werd in een kazernezolderkamer 
het samenkomstlokaal ingeruimd. Vlak 
in het midden prijkte een ongeschaafde 
boomstam om het dak te ondersteunen.

Hiermee was de garnizoenspredikant niet 
zeer tevreden; hij poogde – zonder suc-
ces – verbetering te bekomen. Toen de Vil-
voordse garnizoenskompagnie opgeheven 
werd, kon de gemeente een omgebouwde 
slaapzaal in gebruik nemen. Op 24 augus-
tus 1820 leidde ds. Pauw een ingebruikne-
mingsdienst voor de nieuwe bedekamer. 
De kleine gemeente kreeg toch wat aan-
moediging: in 1820 werd van staatswege 
een koster – voorzanger benoemd en een 
jaar later werd ook een jaarlijkse subsidie 
toegekend.

In 1822 werden de gedetineerden van de 
gevangenis te Vilvoorde geestelijk ver-
zorgd door één der Brusselse predikan-
ten. Twee jaar later werd deze taak aan de 
voorganger uit Brussel opgedragen.

De plaatscommandant, Majoor Bouwens 
van der Boyen, die trouwens het ambt 
van diaken vervulde, meende dat de be-
huizing van de gemeente stellig verbe-
terd kon worden. Meermaals diende hij 
voorstellen in bij het Collegie van Toezigt 
op de financiële administratie bij de Pro-
testantse Gemeenten van Classis Brus-
sel. Aangezien hij verantwoordelijk was 

voor het beheer van de Staatsgebouwen 
te Brussel, aarzelde hij niet plannen bij 
zijn verzoek voor te leggen. Deze stukken 
werden doorgestuurd naar de Directeur-
generaal voor de Zaken van de Hervormde 
Eredienst. Het bleef helaas bij de kerkka-
mer op het gelijkvloers van de kazerne. 
Hier waren banken, een bidstoel en een 
doopvont opgesteld.

De kerkgangers hadden bezwaar tegen 
de infanteriemanoeuvers die op de ka-
zernekoer uitgevoerd werden tijdens de 
diensten en vergaderingen. De aankoop 
van gordijnen werd door het Collegie van 
Toezigt toegestaan.

De septemberdagen van 1830 stelde een 
einde aan het bewind van Koning Willem. 
Van de zestigtal protestantse gemeenten, 
57 om precies te zijn – die tussen 1815 
en 1830 weer in leven geroepen werden – 
bleven er 26 bestaan na de omwenteling. 
Vilvoorde was bij de verdwenen gemeen-
ten te rekenen. “

De gevangenis was nog steeds het 

huidige tuchthuis en dat sinds 

1779. Alleen raakte het gebouw na ja-

ren aan restauratie toe. Wij zijn er als 

William Tyndale Silo gemeente nu ge-

vestigd.

Waar en welke kazerne het daarentegen 

was is niet bekend. De oudste kazerne 

in Vilvoorde lag waarschijnlijk in de 

Leuvense straat; welke van de andere 

en latere kazernes hiervoor mogelijk in 

aanmerking komen is mij tot op heden 

niet bekend.

W.Willems
Koning Willem I
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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

PREDIKANT 
Heleen Ransijn 
Tel.: 0471 423 983 
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


