
Nr 07 - MAART 2021
DE RING



32

letter L’ noem. Of, in aloude protestant-

se termen gezegd: het leven voor Gods 

aangezicht. Of nog anders gezegd: het 

leven in en uit Christus. Waar het niet 

zo moeilijk is om met een paar woor-

den uit te leggen wat het woord bios in-

houdt, ligt dat meteen een stuk lastiger 

bij het woord zoè. Dat geldt trouwens 

ook al voor het tegenovergestelde, het 

andere woord voor ‘dood’ dat we in de 

evangelies tegenkomen: thanatos. Dit 

woord slaat niet in de eerste plaats op 

de lijfelijke dood, maar veel meer op de 

geestelijke dood. Een uitzichtloos leven 

van een mens die geen hoop meer heeft: 

daar is wel sprake van bios, lijfelijk le-

ven, maar tegelijk ook van thanatos, 

geestelijke dood. Nu komt zoè (al dan 

niet tegenover thanatos gezet) veel vaker 

in de evangelies voor dan bios. Kenne-

lijk is het een belangrijk woord. Het is 

hoe dan ook een woord dat te maken 

heeft met onze relatie met God en met 

Christus, met vertrouwen, met hoop en 

met liefde. 

De Opstanding uit de doden, waar we 

in deze weken naartoe leven, is de 

Opstanding uit thanatos, de geestelijke 

dood. Opdat wij werkelijk leven heb-

ben, zoè. Niettemin ben ik blij dat deze 

tijd ook gepaard gaat met al dat nieuwe 

bios-leven in de lente. Vooral ten tijde 

van een pandemie, van ziekte en dood. 

De herleving van het natuurlijke leven, 

het bios van de hele Schepping, wijst 

ons vooruit naar de Opstanding uit de 

doden en zo naar het ware leven: leven 

uit vertrouwen, hoop en liefde. 

 Heleen Ransijn

De kerkenraad vergaderde op 11 febru-

ari. De diensten van de afgelopen maan-

den werd overlopen. 

De nieuwe initiatieven ‘Bijbelkring’ en 

‘wandelingen’ werden ook besproken. 

De kerkenraad is blij om te vernemen 

dat de zondagsschool terug zal starten 

maar dan wel online. 

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 kerkenraadsle-
den hierover te contacteren. 

Volgende kerkenraad is op 11 maart.

Leven en leven
De winter is op een paar weken na ten einde. Godzijdank, zeg ik uit de 
grond van mijn hart. De lange nachten en korte dagen, de nattigheid en 
de kou - ik vond het soms moeilijk om onder die omstandigheden de moed 
erin te houden. Alsof dat met een Corona-pandemie, die alweer bijna een 
jaar duurt, al niet lastig genoeg is.   

En intussen is ook de Veer-

tigdagentijd begonnen, de 

voorbereidingstijd op Pasen - 

het hoogfeest van de Opstanding. Niet 

toevallig dat die periode, op het Noorde-

lijk Halfrond dan altijd, valt in dezelfde 

tijd dat de natuur weer tot leven komt. 

Dat allerlei planten die de hele winter 

wel dood leken, weer tot le-

ven komen. Toch moeten we 

misschien uitkijken vóór we 

al te gretig het verband leg-

gen tussen het nieuwe leven 

in de lente en de Opstanding 

uit de doden die we met Pa-

sen vieren. 

Want als we de evange-

lies lezen in het Grieks, 

de taal waarin ze geschreven 

werden, valt het op dat er 

twee woorden voor ‘leven’ 

in voorkomen. De woorden 

bios en zoè. Die hebben een 

heel verschillende betekenis. 

Bios staat voor het ‘gewone’, 

natuurlijke leven. Het leven 

van planten en dieren, het 

leven van alledag, het lijfe-

lijke leven van ons mensen. 

Het tegenovergestelde daarvan is in het 

Grieks teleute: de lijfelijke dood, die ons 

mensen allemaal te wachten staat op 

enig moment. Zoals die alle schepselen 

op enig moment te wachten staat. Het 

andere woord voor ‘leven’ dat we in de 

evangelies tegenkomen, zoè, staat voor 

wat ik graag ‘het leven met een hoofd-
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Van de derde tot en met de zesde zon-
dag van de Veertigdagentijd lopen de 
evangelielezingen als het ware met 
grote stappen door het evangelie van Jo-
hannes heen. Daarbij worden verschil-
lende belangrijke passages uit het Jo-
hannesevangelie eruit gelicht: Jezus die 
de handelaren de tempel uit jaagt, de 
wonderbare broodvermenigvuldiging, 
de ontmoeting met de Grieken (dus met 
niet-Joden) en de intocht in Jeruzalem. 

7 maart – derde zondag in de 
40 dagen: Johannes 2,13-25

Waar de evangelisten Mattheüs, Marcus 

en Lucas de gebeurtenis die bekend is 

geworden als de ‘tempelreiniging’ aan 

het einde van hun verhaal zetten, als 

onderdeel van de laatste week in het le-

ven van Jezus, zet Johannes het aan het 

begin neer. Hij verwijst daarbij ook met-

een naar de dood én naar de opstanding 

van Jezus; iets dat bij de andere evange-

listen pas ergens halverwege in de ver-

telling komt. Zo staat een groot deel van 

het Johannes-evangelie al in het teken 

van dood en verrijzenis. 

14 maart – vierde zondag in de 
40 dagen: Johannes 6:1-15 

Het verhaal van de wonderbare brood-

vermenigvuldiging komt in alle vier de 

evangelies voor, maar Johannes geeft er 

– zoals zoveel verhalen in zijn evange-

lie – een heel eigen draai aan. Hij ver-

meldt dat het kort vóór het Pesachfeest 

was en legt zo opnieuw een verband 

met dood en opstanding van Jezus, die 

later in het verhaal immers op Pesach 

zullen plaatsvinden. Ook is hij de enige 

die verhaalt dat de menigte naar aan-

leiding van het wonderteken Jezus tot 

koning willen uitroepen, iets waar Jezus 

zich direct aan onttrekt. Ook dit is fei-

telijk een vooruit wijzen naar zijn dood, 

als zijn kruis voorzien zal worden van 

een bord ‘Koning der Joden’. Het wijst 

ons er ook op dat het koningschap van 

Jezus een andere is dan dat van aardse 

koningen. 

21 maart – vijfde zondag in de 
40 dagen: Johannes 12:20-33

In de lezing van deze zondag wordt 

een aantal Grieken ten tonele gevoerd 

die in de aanloop naar het Pesachfeest 

naar het feest gekomen zijn om God te 

aanbidden. Dit is een opmerkelijk iets: 

doorgaans wordt in het Nieuwe Testa-

ment het woord “Grieken” gebruikt om 

niet-Joden aan te duiden. Juist aan deze 

niet-Joden wordt Jezus in deze lezing ge-

openbaard als de Mensenzoon die “tot 

majesteit wordt verheven”. Maar deze 

verheffing gaat gepaard met doodsangst 

van de kant van Jezus, en een voorspel-

ling van zijn dood aan het kruis. 

28 maart – zesde zondag in de 
40 dagen (Palmzondag):  

Johannes 12:1-19
Palmzondag staat in het teken van de 

triomfantelijke intocht van Jezus in Je-

ruzalem. Maar net als in de vorige lezing 

is dit vol tegenspraken: midden in de 

triomf werpt de naderende dood van 

Jezus zijn schaduw al vooruit.

Pastoraat
Juliëtte Stuerbout-Preikschat is 
weer thuis uit het ziekenhuis! Zij 
mag daar vanwege quarantaine-
maatregelen op dit moment geen 
bezoek ontvangen, maar een kaartje 
is altijd fijn. Haar adres is: Home Ro-
mana, Romeinse Steenweg 743, 1120 
Brussel. Juliëtte is ook weer telefo-
nisch bereikbaar voor wie haar num-
mer heeft.

René Cautaerts verblijft nog steeds 
in Woonzorgcentrum Parkhof in Ma-
chelen, na een week in het zieken-
huis vanwege een lichte hartaanval. 
René is telefonisch bereikbaar op 
zijn gewone nummer. Wie hem een 
kaartje wil sturen: het adres van WZC 
Parkhof is Koningin Fabiolalaan 62, 
1830 Machelen.

Proficiat aan de jarigen de 
komende maand
MAART
01 Shana MOORTGAT
11 Mariette HOLSTERS-DU PLESSIS
12 Martin KOFFI
13 Joke WILLEMS-MENKVELD
14 Bernice ANTWI 
15 Marine UMUHABWA
19 Brandy KOFFI
21 David EWUSI

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 

"Diaconie" en "Zending").

Op 7 maart 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 dienste. 

Uw bijdrage is van harte aanbevolen.

Op 4 april voor 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.

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

Bij de lezingen van de zondag
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Het ‘zoomt’ in de 
WTS-gemeente!

In deze tijd van lockdown, quarantaine en 
‘social distancing’ zijn velen van ons ver-
trouwd geraakt met allerlei vormen van 
digitaal contact: via Zoom, Skype, Teams 
of Meet. Dit zijn allemaal programma’s 
waarbij je elkaar via het scherm kunt 
zien en horen. Oorspronkelijk werden 
dit soort systemen gemaakt voor verga-
deringen en dergelijke. De Corona-crisis 
heeft ertoe geleid dat veel mensen ze ook 
zijn gaan gebruiken voor bijvoorbeeld 
persoonlijk contact of voor onderwijs. 
Zo kent onze gemeente al sinds mei een 
‘digitale koffiebabbel’ via Zoom. Wie dat 
wil kan op zondagochtend ‘langskomen’ 
en zo andere gemeenteleden online ont-
moeten. 

In januari en februari zijn er een paar 
nieuwe digitale initiatieven gelanceerd, 
die gebruik maken van Zoom. Er is een 
nieuwe Bijbelkring begonnen, die elkaar 
voorlopig eens per maand op donderdag-
avond ontmoet. En in de Veertigdagen-
tijd wordt iedere zondagochtend (vooraf-
gaand aan de ‘digitale koffiebabbel’) een 
online bijeenkomst gehouden voor kin-
deren van de Zondagsschool. Zo kunnen 
we, ondanks alle Corona-beperkingen, 

toch nog mogelijkheden in het leven roe-
pen om het gemeenteleven door te laten 
gaan. Tot wij weer elkaar ontmoeten, in 
Zijn naam elkaar begroeten….

Heleen Ransijn

WTS-website in een 
nieuwe jas
De website van onze gemeente heeft 
eind januari een heel nieuw ontwerp ge-
kregen. Op de nieuwe website zijn onder 
andere video’s van de zondagsmeditaties 
te vinden, aankondigingen en nieuws. 
Ook de meditaties uit de weekbrief zijn 
er in opgenomen. Het ‘adres’ van de web-
site is hetzelfde gebleven: http://www.
protestantsekerkvilvoorde.be.

De oude website is jarenlang onderhou-
den door Luk Daineffe, die hier enige 
maanden geleden om gezondheidsre-
denen mee moest stoppen. Luk, vanaf 
deze plaats nog eens veel dank voor al 
het werk dat je erin gestoken hebt! 

Eén van de verschillen tussen de oude en 
nieuwe website is het zogeheten ‘Con-
tent management system’ oftewel het 
raamwerk waar de website op gebouwd 
is. De oude site was op Joomla gebouwd. 
Voor de nieuwe site zijn we overgestapt 
op Wordpress. Dit geeft meer mogelijk-
heden voor het ontwerp van de website, 
en – heel belangrijk! – het is aanzienlijk 
makkelijker om nieuwe berichten en der-
gelijke op de site te zetten. 

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de 
website? Laat dan iets van je horen! Zelfs 
als je niet eerder met Wordpress gewerkt 
hebt, want dat is eenvoudig te leren.

Heleen Ransijn

Raad van Bestuur
Financiën 2020: beknopt jaaroverzicht overzicht bijgewerkt tot en met 31 december 2020

Inkomsten Budget werkelijk verschil
12 maanden 12 maanden

Collectes, vrijwillige bijdragen en giften 15.100,00 12.438,00 -2.662,00 -18%
Extra activiteiten (Spaghetti) 1.700,00 0,00 -1.700,00 -100%
Bijdragen voor de Ring 200,00 245,00 45,00 23%
Diversen 750,00 750,00 0,00 0%
Toaal inkomsten 17.750,00 13.433,00 -4.317,00 -24%

Uitgaven Budget werkelijk verschil
12 maanden 12 maanden

Algemene kosten 6.840,00 4.933,00 -1.907,00 -28%
Onkosten eredienst 5.860,00 2.532,00 -3.328,00 -57%
VPKB centrale kas & district 4.000,00 2.375,00 -1.625,00 -41%
De Ring 550,00 563,00 13,00 2%
Onderhoud gemeenschappelijke ruimtes 2.400,00 2.447,00 47,00 2%
totaal uitgaven 19.650,00 12.850,00 -6.800,00 -35%

Verschil inkomsten - uitgaven -1.900,00 583,00

We sluiten de financiële rekeningen voor 2020 met een klein positief saldo van 583 € af.
Zowel de inkomsten als de uitgaven zijn onder het vooropgestelde budget gebleven.
Ook al was de kerk voor het grootste deel van het jaar gesloten voor erediensten, toch bleven we 
met een deel vaste kosten zitten, zoals bvb gas, elektriciteit, verzekeringen, onderhoud gemeenschap-
pelijke ruimtes, ….
Door het beperkt aantal erediensten in de kerk kon er niet veel  ter plaatse gecollecteerd worden.
Velen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de Corona collecte en zo hun steentje bijgedragen 
via een overschrijving. Daar kunnen we alleen maar heel dankbaar voor zijn.

Kerstcollecte - dankwoord de Appeltuin

Geachte mevrouw de Jonge-Versele,

Bedankt voor uw bericht.

Wij hebben de gulle gift van 385 euro ten voordele van de Appeltuin goed ont-
vangen. Hartelijk dank hiervoor. Het is dankzij mensen met een groot hart zoals 
u dat wij bij vele patiëntjes een glimlach op hun gelaatje kunnen toveren.

Ook willen wij u bedanken om de kerstviering met ons te hebben gedeeld.

Aarzel niet om terug contact op te nemen met ons mocht u nog vragen of op-
merkingen hebben.

Met vriendelijke groeten,

Zara, Donor Care Officer, UZ Brussel Foundation
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De echte repressie gebeurt onder Alva. 
Zelfs op de Paardenmarkt in Vilvoorde 
worden groeps-executies uitgevoerd. 

Deels door de kasteelgevangenis en 
de soms belangrijke gevangenen die 
er vanwege de nieuwe leer verbleven, 
is de reformatie ook daar buiten, in de 
stad, aanwezig. 

Een zeer sterke anti-Spaanse houding 
bij de bevolking hielp mee het uitein-
delijke Calvinisme in onze streken te 
bevoordelen. 

1566 wordt het “Wonderjaar” met de 
beeldenstorm, een sociale opstand, 
al gauw voor eigen doel ingezet door 
meerdere predikanten. Nu stuurt Fi-
lips II naast en na zijn zuster Marga-
retha van Parma als landvoogdes van-
af 1576 ook militairen. Als eerste Alva. 

De rij van martelaren wordt nu enorm 
en dat eindigt pas in 1597 met het 
levend begraven van Anneke Emels 
(Utenhove). Toch was men al eerder 
over gegaan tot geldboetes, verbeurd-
verklaring van de bezittingen of ver-
banning. 

Het bracht trouwens een golf van emi-
gratie te weeg.

Het probleem van elke religie is een 
zeker verlangen — bewust of niet —  
naar macht om zich te bevestigen. 
Zeker bij het Calvinisme is dat het ge-
val, omdat zij bijna onvermijdelijk een 
structuur zoekt voor het geloofsbele-
ven. Theologie (geloofsleer) wordt dan 

ecclesiologie (kerkleer). In Vlaanderen 
krijgen wij zo in de grote steden het 
verschijnsel dat de Calvinisten ook lo-
kaal de macht gaan in handen nemen, 
wij spreken dan van Calvinistische re-
publieken. Merkwaardig genoeg kent 
Vilvoorde ook zo’n moment, maar het 
komt nooit zover spijts de vele Calvi-
nisten ter stede.

Een bijna eeuwige strijd tussen kerk 
en staat, of strijd tussen geestelijke en 
politieke macht. Filips II, maar ook Ka-
rel V voor hem, wilden hun macht cen-
traliseren via eenheid van godsdienst 
en binnen hun R.K. kerk. Herkenbaar 
in wat ook in de Arabische wereld ge-
beurt onder het mom van de Islam. 
Jammer genoeg is de godsdienst daar 
altijd het uiteindelijk slachtoffer van, 
toen en nu.

Het melden waard is in 1576 de Paci-
ficatie van Gent waarin vastgelegd is 
dat in de noordelijke en zuidelijke Ne-
derlanden de religieuze minderheden 
zouden gerespecteerd worden, bij ons 
zijn dat de protestanten. 

Maar zoals al eerder geschreven, is 
Alva dat zelfde jaar de harde reactie 
van Filips II op groeiende reformatie 
in onze gewesten.

Onder de aartshertogen Albrecht en 
Isabella zou het Calvinisme volledig 
uit onze streken en onze stad ver-
dwijnen. De contra-reformatie viert 
hoogtij. De laatste Calvinistische stad-

staten gaan mee ten onder in de Zui-
delijke Nederlanden. 

Bij de contra-reformatie denk ik steeds 
weer aan een mooi monument in de 
Abdij kerk van Grimbergen, namelijk 
haar preekstoel, met de ondergang 
van Tanchelijn daarin verwerkt. Hij 
staat symbool voor de avondmaals-

strijd die mede aan de grondslag lag 
van de Reformatie.

De zeventiende eeuw is voor onze 
streken, als protestanten, een leven 
tussen hamer en aanbeeld. Het gaat 
hier dan om enkele kleine gemeen-

schappen zoals in Sint Maria-Horebe-
ke en Dour bij Doornik. 

Let wel: als onder Spaanse Habsbur-
gers het leven in armoede dominant 
was in onze Zuidelijke Nederlanden, 
dan kenden wij onder de Oostenrijkse 
Habsburgers een economisch herstel. 
Eigenlijk moeten wij op Jozef II wach-
ten om enige vorm van godsdienst-
vrijheid terug te winnen. Twee eeu-
wen gingen voorbij zonder een eigen 
protestantisme.

Deze eeuw eindigt met nog een Franse 
annexatie op het einde van de eeuw 
(1795) Een onrechtstreeks gevolg van 
de Franse Revolutie (1789). Wij worden 
een lekenstaat en de kerkelijke goede-
ren worden geconfisceerd. Het vergoe-
den van de erkende predikantsplaat-
sen is de terugbetaling van de toen 
genaarste kerkelijke goederen die 
verloren gingen. Die bezetting eindigt 
in de slag bij Waterloo (1815) en het 
definitieve einde van Napoleon. De 
overwinnaars verdelen de buit en de 
Noordelijke Nederlanden krijgen de 
Zuidelijke Nederlanden in de schoot 
geworpen.

Als er al in de zeventiende en nog 
meer in de achttiende eeuw van een 
protestantse presentie kan gesproken 
worden dan gaat het vrijwel altijd om 
huurlingen uit de bezettende troepen. 
In de Nederlandse periode verandert 
dat, want Nederland heeft een eigen 
leger. Zo krijgt ons protestantisme 
dan haar tweede adem.

W.Willems

Protestantisme in Vilvoorde.
 (algemeen deel 2)
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‘s Zondags om 10 uur, 
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