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baar als het andere. De Schrift gaat de 
onzekerheid niet uit de weg, integen-
deel; het maakt ze als het ware zelf 
tot onderwerp van ons geloof. 

 Maar ook de wetenschap is in de laat-
ste jaren gekomen tot een herwaar-
dering van onzekerheid. In de Ame-
rikaanse krant de Boston Globe van 
14 mei stond een uitgebreid artikel 
over 'waarom onzekerheid een zegen 
is'. Hierin werd onder andere vast-
gesteld: "Mensen die terugschrikken 
voor het onzekere zijn geneigd rigi-
de te denken, voorbarige conclusies 
te trekken en naar een duidelijk en 
voorspelbaar leven te verlangen; zij 
zien kennis als een rots om je aan vast 
te klampen en te verdedigen. Aan de 
tegenovergelegen kant van het spec-
trum vinden we flexibele, nieuws-
gierige denkers die beter in staat 
zijn met diversiteit, complexiteit en 
verandering om te gaan en daar zelfs 
naar streven. De gevolgen zijn hel-
der: tolerantie voor onzekerheid is de 
springplank naar geestelijke bloei." 
Dit is iets, denk ik, dat wij als gelo-
vigen ook ter harte kunnen nemen. 

 En daarnaast hebben wij als gelovi-
gen ook één zekerheid, en dat is wat 
mij betreft de allerbelangrijkste: dat 
wij leven uit genade, of in alledaagser 
Nederlands: dat God ons liefheeft. De 
liefde van God is in alle onzekerhe-
den van het leven nog altijd de grond 
van ons bestaan. En dat is de grootst 
denkbare zegen.

 Heleen Ransijn

De kerkenraad vergaderde op 6 
mei. De afgelopen maand werd 
geëvalueerd. Alle digitale acti-
viteiten blijven goed verlopen. 
Jammer genoeg is samenkomen 
in Vilvoorde nog steeds niet mo-
gelijk, maar er zijn veranderingen 
op komst. Hopelijk kunnen we op 
de volgende kerkenraadsvergade-
ring concreter plannen maken. Op 
3 juni is de volgende online ker-
kenraadsvergadering gepland. 

Pastoraat

We hebben het heuglijke nieuws ont-
vangen dat Mario, het zoontje van 
Dennis Annan op 13 mei geboren is. 
Hartelijke gelukwensen aan de ou-
ders en familie.

Onzekerheid als zegen ?
Hoewel er nu eindelijk toch écht een beetje licht is aan het einde van die 
lange Corona-tunnel, is het op het moment van schrijven nog heel onzeker 
wanneer we weer naar de kerk kunnen, en hoe dan, enzovoorts. We leven 
nog steeds met veel onzekerheid. 

Onzekerheid is iets waar wij 
mensen vaak maar slecht mee 
om kunnen gaan. Dat blijkt 
juist in deze moeilijke peri-
ode waar we nu al zo lang in 

zitten. Hoewel wetenschappers en 
politici eigenlijk alleen maar met 
waarschijnlijkheden kunnen werken, 
worden er toch zekerheden van hen 
gevraagd. En stiekem zit ik zelf ook 
hard te verlangen naar het moment 
dat het leven weer 'normaal' zal wor-
den. En stiekem zou ik toch wel ont-
zettend graag willen weten wannéér 
dat moment zal komen. 

 Als gelovigen zouden we toch beter 
moeten weten. Onze geloofstraditie is 
feitelijk gebouwd op onzekerheden. 
"Want wij wandelen in vertrouwen, 
niet in wat we zien", zo schrijft de 
apostel Paulus aan de christenen van 
Korinthe. En in sommige perioden 
van het kerkelijk jaar wordt dit nog 
eens extra benadrukt, vooral in de 
periode die we nu net achter de rug 
hebben. De tijd tussen pakweg Goede 
Vrijdag en Pinksteren hangt van on-
zekerheid aan elkaar. Dat begint al 
met Stille Zaterdag. Die dag is voor 
mij de meest onbestemde dag van het 
hele jaar. Op Stille Zaterdag zweven 

we letterlijk tussen hemel en aarde, 
dood en leven. Stille Zaterdag wordt 
dan gevolgd door Pasen: het grootste 
feest van het hele kerkelijk jaar, maar 
tegelijk ook gebouwd op het grootste 
mysterie uit onze hele geloofstraditie. 
En dan volgt veertig dagen later weer 
Hemelvaart, dat op haar beurt weer 
gevolgd wordt door de tien dagen tus-
sen Hemelvaart en Pinksteren. In de 
tijd tussen Hemelvaart leven we in 
verwachting van de Geest, wat ook 
alweer een beetje voelt als tussen he-
mel en aarde zweven. Pinksteren zelf, 
het feest van de Geest, heeft dan weer 
haar eigen mysterie, wat al blijkt uit 
de beelden in het Pinksterverhaal: 
wind en vuur, het ene al even ongrijp-
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Uit de kerkenraad

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

Want wij wandelen in vertrouwen, 
niet in wat we zien
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Raad van Bestuur

Een digitale collecte helpt: ook voor 

de komende maanden moeten we 

jullie vragen de kerk te steunen door 

jullie bijdragen te storten op het reke-

ningnummer op de laatste bladzijde 

van dit kerkblad.

Als je een storting doet in het kader 

van de tweede collecte vergeet dan 

zeker niet het doel te vermelden in de 

mededelingen.

Hieronder al een overzicht van jul-

lie giften voor de periode van van 23 

maart 2021 t/m 21 april  20211:

“Corona” collectes

5 apr: 75,00 / 6 apr: 50,00 / 9 apr: 

50,00 / 13 apr: 80,00

Collectes voor derden:

Diaconie: 55,00 / Protestantse solida-

riteit: 25,00 / Zending: 20,00

Vrijwillige bijdragen:

6 apr: 20,00 / 7 apr: 25,00 / 10 apr: 

50,00 / 13 apr: 50,00 + 200,00 / 16 

apr: 10,00 +200,00 / 18 apr: 15,00

6 juni - 1e zondag na Trinitatis: 
Marcus 3:20-35

13 juni - 2e zondag na Trinitatis: 
Marcus 4: 26-34

20 juni - 1e zondag van de zomer: 
Marcus 4: 35-41

27 juni - 2e zondag van de zomer: 
Marcus 5: 22-43

Pinksteren en Drievuldigheidszondag 
(Trinitatis) liggen achter ons, dat bete-
kent in dit jaar dat de lezingen uit het 
Marcus-evangelie weer worden opge-
pakt. We lezen over de tijd dat Jezus 
rondtrekt in zijn geboortestreek, waar 
hij onderwijs geeft aan de mensen. Hij 
heeft daarbij ook met tegenstand te 
maken, niet alleen van schriftgeleer-
den die vanuit Jeruzalem gekomen 
zijn, maar zelfs van zijn eigen familie 
(zondag 6 juni). Bij zijn onderwijs over 
het Koninkrijk van God maakt Jezus 
veelvuldig gebruik van gelijkenissen, 
waarbij hij zijn beelden ontleent aan 
de landbouw, in het bijzonder aan 
zaad dat vrucht voortbrengt (zondag 
13 juni). Ook wordt verhaald van won-
deren die Jezus verricht: als hij met 
zijn leerlingen in een boot het meer 
van Galilea oversteekt, brengt hij een 
storm tot bedaren (zondag 20 juni). Bij 
zijn terugkomst aan de Galilese oever 
van het meer volgt het ontroerende 
verhaal van Jairus, overste van de sy-
nagoge, wiens dochtertje door Jezus 
uit de dood wordt opgewekt.

Van Betty Sandron krijgen we het 
positieve nieuws dat haar pols goed 
herstelt.

Elly Van der Kruyt kwam ongeluk-
kig ten val en brak haar elleboog. We 
wensen haar een spoedig herstel.

Het is jouw verjaardag
Gefeliciteerd

Juni
02 Eline EGTER-VAN WISSEKERKE
03 Tini BOELPIJP-ROUKEMA
04 Johan VERCAUTEREN
04 Co DE MOOY
09 Diane BERARDIS
15 Anke VAN OS
21 Michel DE JONGE
24 Jean-Luc EYNS
25 Josée LENAERTS
26 Clementina EWUSI
29 Juliette STUERBOUT
29 Rose MOGONTA
30 Pierre DE SCHRIJVER

Extra collectes
Indien u stort voor de extra collectes 
van deze maand vergeet dan niet het 
doel van de collecte (deze maand bij-
voorbeeld "Zending" en "PSC") te ver-
emelden.

6 juni 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 over-
leg.

4 juli 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 seksuele geaard-
heid. De vereniging zorgt er voor op-
vang en hulp te verlenen. 

De draagwijdte van de opdrachten die 
zijn toevertrouwd zijn als volgt: "De 
persoon in zijn geheel en in zijn inte-
gratiemogelijkheden helpen door te 
zorgen voor een eerste opvang, door 
de situatie van de gebruiker te analy-
seren en hem de nodige begeleiding en 
opvolging te bieden. De sociale band 
versterken en de personen een betere 
toegang tot de collectieve voorzienin-
gen en hun grondrechten waarborgen. 
Inwerken op alle factoren die de soci-
ale onzekerheid veroorzaken. Een be-
roep doen op de actieve medewerking 
van de geholpen personen, hun inbur-
gering evenals die van hun families in 
de hand werken. Uitsluiting voorko-
men en positieve acties met het oog op 
sociale integratie bevorderen. De ge-
bruikers zo nodig doorverwijzen naar 
meer gespecialiseerde instellingen om 
specifieke noodsituaties op te lossen. 
De opgespoorde institutionele tekort-
komingen en leemten in de regelgeving 
aan de bevoegde overheden melden en 
voorstellen formuleren om die weg te 
werken."

Bij de lezingen  
van de zondag
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Protestantisme te Vilvoorde  
overgang XIXde naar XXste eeuw

in het Christelijke Volksblad nog veel 
te “rapen” valt over Vilvoorde. 

Tenslotte staat onder de lijst die 
H.R.Boudin in zijn “Synodaal Gedenk-
boek” 1938 - 1992  opneemt, een als 
definitief overzicht van voorgangers 
in Vilvoorde.

Hollandse periode voor 1830: H. 
Pauw en D. Rijke.

Na 1830 (tot einde negentiende 
eeuw): J.F. Talheim,  J.J. Verhoef,  A. 
Van Schelven,  J. Roos,  J. Wagener, 
en tenslotte  A. Van der Waeyen Pie-
terszen.

Vermeldens waard is de “Vlaamsche 
Opleidingsschool” waar vanaf 1875 
medewerkers voor het Vlaamse Pro-
testantisme werden gevormd. Wij 
vermeldde het reeds enkele malen 
terloops. Daar vinden wij hen die la-
ter ook in Vilvoorde als voorgangers 
zullen dienen.

Tenslotte nog eens H.R.Boudin tij-
dens de William Tyndale herdenking 
in 1986: “ Een nieuw kapitel zou de 
eeuwwisseling inluiden. Dit stond in 
het teken van de Stadsevangelisatie 
door de zgn. Silovereniging bedreven. 
Met een tas volgepropt met Bijbels, 
Nieuwe Testamenten, tractaatjes, 
tijdschriften zoals “De Blijde Bood-
schap” en “ Het Christelijke Volks-
blad” trokken de colporteurs van Silo 
erop uit om van deur tot deur hun 
zendingswerk te verrichten. Waar zij 
een gunstig plekje vonden posteerden 
zij zich om de nieuwsgierigen te lok-
ken, ze toe te spreken, hun literatuur 
aan te bieden en zelfs pastorale ge-
sprekken aan te knopen. Vanuit Brus-
sel kwam colporteur Joseph Meeuwes 
dikwijls naar Vilvoorde. Hij is de in-
vloedrijke arbeider geweest die de 
wegbereider is mogen worden.”

W.Willems

Na 1857 blijft Vilvoorde een twaalftal 
jaar een bijpost van Mechelen.

H.R.Boudin: ”De gemeente kwijnde 
weg en er werden slechts enkele 
leden teruggevonden in 1870 toen 
Abraham Van der Waeyen Pieterszen 
zich te Mechelen kwam vestigen.”

Over hem lezen wij bij ds. S. Fuite, 
maar ook in de Annalen van de Ver-
eniging voor Geschiedenis van het 
Belgisch protestantisme (A. De Groot 
in aflevering IV/7; H.J. Lutjeharms in 
aflevering V/4; W. Lutjeharms in af-
levering VI/2).

Hij wordt de laatste predikant die 
tot de generatie rondreizende evan-
gelisten behoorde. Belangrijk is zijn 
betrokkenheid bij de Vlaamse oplei-
dingsschool voor Vlaamse medewer-
kers ten behoeve van de Vlaamse pro-
testantse kerken.

Of met de woorden van ds. Nicolaas 
de Jonge: “Vlaams in Vlaanderen.”

Alleen waren de Protestanten in 
Vlaanderen vaak Engels -, Duits –, of 
Franstalig.

Pieterszen bezocht eerst vanuit Brus-
sel, later vanuit Mechelen de Vilvoor-
dse gelovigen. We weten van geen 
plaatselijke gemeente meer, maar 
lezen wel dat: “In Vilvoorde gaf hij 
catechisatie aan een tiental leerlin-

gen uit een pensionaat en bezocht dan 
tegelijkertijd de twee protestantse 
families die er nog overgebleven wa-
ren; “ (citaat H.J. Lutjeharms.)

Pieterszen was 20 jaar toen hij naar 
Antwerpen kwam om aan de Kunst-
academie vanaf  1837 te studeren. In 
Antwerpen ontpopte hij zich tot een 
Evangelist. Hij was een kunstenaar en 
zou zo Vincent Van Gogh begeleiden 
in de eerste Opleidingsschool te Brus-
sel waar hij sindsdien ook werkzaam 
was. Van Gogh verlaat de opleiding 
vroegtijdig in 1878. Pieterszen zou 
er voor pleiten dat van Gogh naar 
Wasmes in de Borinage ging om er 
als evangelist te werken, maar ook 
dat lukte niet. Pieterszen overlijdt in 
1880, en van Gogh was zijn belang-
rijkste leermeester kwijt, behalve dat 
Pieterszen als het ware van Gogh de 
weg naar de kunstacademie in Ant-
werpen had gewezen, waar deze in 
1881 zich inschreef. 

Hier sluiten wij een periode af waarin 
er weinig sprake was van gemeente-
leven, maar waar pastoraal wel ge-
werkt werd. Die situatie deelt Vil-
voorde met Leuven en Mechelen, wat 
zich later nog wel zal herhalen.

Wat Vilvoorde wel mist zijn archieven 
uit deze tijd. Terwijl ik weet dat zeker 

Het graf van Abraham van der Waeyen Pieterszen 
Door Paul Hermans - Eigen werk, CC BY-SA4.0, 
https://commons.wikimedia.org/
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In de film Arrival (2016) spelen de 
schrijvers op een hele mooie manier 
met tijd, taal en determinisme. Het 
hoofdpersonage, dr. Louise Banks, is 
een taalkundige die wordt opgeroe-
pen om een buitenaardse taal te ont-
cijferen. In de loop van de film krijgt 
ze een steeds beter begrip van de taal. 
In datzelfde traject wordt ze meerde-
re keren overvallen door herinnerin-
gen aan haar overleden dochter. Als 
kijker komen wij er op een gegeven 
moment achter dat deze herinnerin-
gen nog niet hebben plaatsgevonden. 
Tijdens het leren van de taal heeft zij 
de kans om een blik te werpen in de 
toekomst. Deze toekomst bevat mooie 
elementen; een prachtig huwelijk en 
een dochter. Het bevat ook hele nare 
elementen. Haar man zal haar verla-
ten, en haar dochter komt als tiener 
te overlijden.

Aan het einde van de film staat zij 
tegenover haar toekomstige echtge-
noot. Ze omarmt hem en fluistert: 
‘Ik was vergeten hoe goed het voelde 

om door jou omarmd te worden.’ On-
danks dat ze wist wat deze toekomst 
voor haar in petto had, kiest ze er ten 
volle voor hem te omarmen.

De prediker overdenkt de tijd en 
schetst een confronterend beeld. Elk 
leven kent een tijdslijn met momen-
ten van baren en sterven, planten en 
rooien, huilen en lachen, rouwen en 
dansen. Hij concludeert dat tijd een 
zware last met zich meebrengt, want 
veel episodes van ons leven zijn gete-
kend door lijden. Ook concludeert hij 
dat God alles wat er is de goede plaats 
in de tijd heeft gegeven. Daarom be-
nadrukt hij ook vooral te genieten van 
de momenten waarop God ons tijden 
van vreugde en geluk schenkt.

De mens heeft inzicht in de tijd ge-
kregen. Toch kunnen wij het nooit 
van begin tot einde doorgronden. 
Wij kunnen het een beetje inschat-
ten. Soms weten wij wat de gevolgen 
zullen zijn van onze handelingen. Het 
meeste kunnen wij echter niet voor-
zien. Misschien is het ook maar goed 

Ter overdenking: 

voor alles is een tijd

Voor alles wat gebeurt is er een uur,  
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. …   
Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest.  
God haalt wat voorbij is altijd weer terug.
(Prediker 3:1-15)

dat wij niet altijd weten welke toe-
komst er voor ons ligt. Want stel dat 
wij werkelijk onze toekomst, met al 
haar scheuren en herstellen, liefde en 
haat, oorlog en vrede voor even zou-
den kunnen inzien, zouden wij dan 
nog durven leven?

De keuze van dr. Louise is bewonde-
renswaardig. Zij kiest ervoor om het 
leven volkomen te nemen zoals het 
op haar afkomt. Dit is een wilsbesluit 
dat haar met de harde essentie van 
het leven confronteert. Het is beter te 
leven dan niet te leven, ondanks het 
lijden. Het is beter lief te hebben dan 
niet lief te hebben, ondanks de rouw 
en het verdriet.

Ik moet denken aan een andere tekst. 
Jezus zag ook welke toekomst voor 
hem in het verschiet lag. Hij bidt 
zelfs: “Vader, als het mogelijk is, laat 
deze beker dan aan mij voorbijgaan! 
Maar laat het niet gebeuren zoals ik 

het wil, maar zoals u het wilt.” (Mt. 
26:39) Wanneer wij de toekomst om-
armen met de wetenschap dat er ook 
momenten van lijden zullen zijn, dan 
delen wij in dit gebed van Christus. 
Dit deelnemen in leven en lijden is het 
goede. God zelf omarmde in de be-
lichaming van Jezus immers zelf het 
menselijke leven zoals het werkelijk 
is. En als de tijd van lijden komt, dan 
is het ook diezelfde God waarop wij 
elk uur op mogen bouwen.

Tom Schepers

https://nl.protestant.link/ 
ter-overdenking-voor-alles-is-een-tijd/ 

beeld: pixabay
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KERKDIENSTEN 
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