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Geachte gemeenteraad, 

Namens de Hervormde Gemeente van Haaften willen wij reageren en onze zienswijze geven 
inzake het raadsvoorstel genoemd in het onderwerp van deze brief. 

Als Hervormde Gemeente dragen wij het belang van de zondagsrust uit in onze volle overtuiging 
dat deze goed is voor alle inwoners en ondernemers in de gemeente West Betuwe.  De 
zondagsrust zien wij als een positieve zaak, in de kerk ervaren wij dit zelfs als een zegen. Een 
zegen die we van onze Schepper hebben gekregen waardoor wij tenminste één dag in de week 
mogen ophouden met al onze drukte.  

Zoals u van ons kunt verwachten dragen wij dit uit vanuit ons geloof in Jezus Christus. Hij is 
gekomen om mensen ten diepste wezenlijk gelukkig te maken. Hij heeft ons zijn Woord (de 
Bijbel) gegeven waaruit we kunnen leren hoe dit geluk verkregen kan worden. Daarbij geeft Hij 
ons richtlijnen en wijst ons de weg die goed voor ons is. 

Ook voor mensen die niet in Christus geloven en niet de Bijbel als grondslag hanteren zijn Gods
geboden heilzaam voor het leven. Elk mens is namelijk gemaakt naar Gods beeld, maar zoekt 
door de zondeval van nature andere wegen om gelukkig te worden. Een exponent daarvan is de 
24x7-economie die steeds meer terreinen van maatschappelijk, sociale en gezinsleven inneemt. 
Wij denken daarbij ook aan de gevolgen van de stress die er is door de prestatiedruk en het 
continue doorgaan van de maalstroom van het leven die mensen opslokt en psychisch en 
lichamelijk uitput. Daardoor wordt aan de onderkant van de maatschappij het aantal problemen 
steeds groter. De zwakkeren kunnen steeds minder goed meekomen. Wij zien dit ook in de 
diaconale hulp die wij als kerk mogen bieden aan deze mensen. 

Het verruimen van de winkeltijden draagt bij aan deze nooit stoppende maalstroom en zien wij 
als een zeer negatieve ontwikkeling.  Gods Woord, de Bijbel, toont ons aan dat het heilzaam voor 
lichaam en geest is om één dag per week rust te houden van onze werkzaamheden en onze 
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gedachten en daden andere zaken te richten. Deze rust is goed voor alle mensen, de aarde en het 
milieu, ook in de gemeente West Betuwe. Daarnaast zien wij ook een bepaalde (werk)druk 
ontstaan bij werknemers die zullen (moeten) gaan deelnemen aan het arbeidsproces op de 
zondagen dat de winkel waar zij werken open gaat. In de onderlinge samenwerking kan dit een 
spanning geven waar wij oog voor willen hebben, mede vanuit ons Bijbels perspectief dat ieder 
mens gelijk is en als zodanig geaccepteerd dient te worden. 

Het zou van leiderschap en respect jegens uw inwoners getuigen als de burgerlijke gemeente, 
waarvan u als gemeenteraad de vertegenwoordiging bent, zich niet laat meeslepen in de ratrace 
van deze maatschappij en dit voorliggende raadsvoorstel afwijst. 

Wij wensen u alle wijsheid en Gods zegen bij het uitoefenen van uw ambt in de gemeenteraad en 
zullen u en uw werk blijven opdragen in onze gebeden. 

Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad 


