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Introductie:
Het Covid-19 virus heeft niet alleen Nederland maar de hele wereld in zijn greep.
Zeker nu het lijkt dat een tweede ‘golf’ van dit virus door o.a. ons land gaat. De
gevolgen hiervan worden duidelijk merkbaar in de vele zieken en overledenen als
gevolg van dit virus. Daarnaast zorgt het ook voor een veranderende samenleving met
economische, culturele en andere maatschappelijke gevolgen. En wat velen van ons
direct treft zijn de gevolgen voor de zondagse erediensten, kerkelijke bijeenkomsten,
etc. De vraag mag wel gesteld worden wat het ons heeft te zeggen!
Het voornemen is om in Mei 2021 Nieuwsbrief nr. 26 te doen verschijnen.
Actueel:
Door de beperkende maatregelen kunnen velen op de zondag niet opgaan naar Gods
huis. Velen kunnen thuis meeluisteren. Het gevaar bestaat echter wel dat de middelen
nu door
velen ook worden gebruikt voor andere doeleinden. Van verschillende kanten
bereiken ons berichten dat men op zondag het internet afzoekt om bepaalde dominees
te beluisteren. Misschien zouden de kerken zich toch meer op het gebruik van de
kerktelefoon moeten richten of op het ‘inbellen’.
Jaarvergadering:
Op het moment van het schrijven van deze Nieuwsbrief kunnen we nog geen
definitieve datum doorgeven voor de te houden jaarvergadering. Gezien de restricties
welke er zijn door het coronavirus moeten wij afwachten of deze vergadering op de
gebruikelijke wijze kan plaatsvinden. U wordt dan vroegtijdig op de hoogte gebracht.
Magazine:
In de vorige Nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er een Magazine in ontwikkeling
was. Deze is inmiddels bijgevoegd bij huis-aan-huis bladen in de steden Groningen,
Leeuwarden, Drachten, Assen en Emmen en op het voormalige eiland Voorne en
Putten. De reden om in deze steden het blad te verspreiden was vooral de
onbekendheid met de Vereniging in het noorden. Met een oplage van ruim 350.000
heeft dit Magazine dus velen bereikt. Vele reacties werden ontvangen. Telefonisch en
per email en later per post. Naast een aantal negatieve ontvingen we ook verscheidene
positieve reacties. En hoewel het geen hoofddoel was mochten we ook verschillende
nieuwe leden inschrijven. Mede gezien deze reacties overweegt het bestuur om
volgend jaar opnieuw het Magazine in een aantal steden, gemeenten of streken te
verspreiden om de doelstelling van de Vereniging ook daar bekend te maken.
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al aangegeven kunnen leden die een exemplaar van het
magazine willen ontvangen dit kenbaar maken. Zie hiervoor de bestellijst!
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Documentatiecentrum:
Het opbouwen van documentatie over de zondag gaat gewoon door. Door een aantal
aankopen en door ontvangst van enkele geschriften van een predikant is onze
bibliotheek weer uitgebreid. Indien u iets heeft wat betrekking heeft op de zondag
houden wij ons aanbevolen.
Juridische expertise:
Op dit moment is er een uitgebreid onderzoek gaande door een jurist om zoveel
mogelijk facetten van de Zondagsrust in relatie tot de wetgeving in kaart te brengen.
De Vereniging wil in de toekomst graag een onderbouwd geluid laten horen. Zeker
ook naar de overheid. Vraag is ook of de (Nederlandse & Europese) grondrechten,
zoals recht op godsdienstvrijheid en op gewetensvrijheid, voldoende worden ingezet
als het om de verdediging van de zondagsrust gaat.

Website:
www.verenigingzondagsrust.nl
Onze website wordt meer en meer bezocht en gebruikt. In de statistieken kunnen we
zien dat er dagelijks meer dan 25 personen onze site bezoeken. Na het verspreiden van
het Magazine is er een duidelijke toename te zien. Op zondag is de site uiteraard
gesloten. Er komen regelmatig aanmeldingen van nieuwe leden via de site binnen.
Men kan nu ook via dit medium adreswijzigingen doorgeven.
Ledenbestand:
Behalve via de genoemde website brengen onze vertegenwoordigers steeds nieuwe
leden aan.
Toch zouden er nog velen zich kunnen aanmelden. Vraag daarom nog eens aan uw
familie, vrienden en/of kennissen of ze al lid zijn van de Vereniging. We hebben
hiervoor ook huwelijks- en belijdenispakketten op aanvraag beschikbaar. Laten we
doen wat in ons vermogen ligt om de zondag als een bijzondere dag te blijven zien.
Koopzondagen:
Op het gebied van (uitbreiding) van de koopzondagen is er inmiddels rust gekomen.
Daar de meeste gemeenten over gegaan zijn tot het instellen van koopzondagen is de
vraag daarna afgenomen. Toch lezen we zo nu en dan dat men tracht om het aantal
koopzondagen uit te breiden of in een gehele gemeente in te voeren. Afgelopen
voorjaar speelde dit in Elburg, kortgeleden kwam dit ter sprake in de gemeente
Altena. Gelukkig hebben de gemeenteraden dit nog willen keren.
Streekbijeenkomsten:
Zodra er meer bekend is over te houden bijeenkomsten zult u dit kunnen lezen in de
rubriek ‘Vergadervaria’ van het RD. Als gevolg van de coronacrisis zijn er enkele
bijeenkomsten geannuleerd.
Beurzen:
De jaarlijkse Familiedagen in Gorinchem werden dit jaar niet gehouden. Volgens het
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laatste bericht staat dit nu voor Mei 2021 op de agenda; hierover zal nog nader bericht
volgen.
Betaling contributie:
Tot op heden hebben ruim 19.500 leden hun contributie over 2020 betaald. Heeft u
nog niet betaald, vult u dan alsnog de acceptgiro in of betaal via een overboeking met
vermelding van uw lidnummer. U kunt hiervoor het IBAN-nummer van de ING
gebruiken van de Vereniging Zondagsrust: NL98 INGB 0000 8786 28.
Bankkosten:
Door de banken zijn de kosten voor gebruik van acceptgiro’s fors verhoogd. Op dit
moment wordt er bij ontvangst van een bedrag via een acceptgiro zelfs € 1,50 in
rekening gebracht. Als u niet per acceptgiro betaalt verzoeken wij u vriendelijk dit
ook duidelijk aan te geven bij uw bankopdracht. Het gebruik van het vakje
BETALINGSKENMERK wordt door de bank gezien als een betaling als acceptgiro.
Dus vriendelijk verzoek het vakje OMSCHRIJVING te gebruiken.

Vertegenwoordigers:
In de achterliggende periode mochten er opnieuw enkele nieuwe vertegenwoordigers
worden geïnstalleerd. Nog steeds is er een groot aantal plaatsen waar nog iemand
gezocht wordt. We noemen: Capelle aan den IJssel, Barendrecht, Elburg, Leersum,
Puttershoek, Utrecht, etc. Misschien iets voor u? Vraag vrijblijvend inlichtingen.
Zondagsviering:
Ds. P. de Vries schreef een artikel over het bijeenkomen van de christenen op de 1e
dag der week. Hij schreef o.a.:
“De eerste dag als dag van samenkomst heeft niet alleen nieuwtestamentische wortels,
maar wordt als zodanig ook al helemaal aan het begin van de kerkgeschiedenis
vermeld. De brieven van Ignatius van Antiochië behoren bij de oudste christelijke
literatuur buiten het Nieuwe Testament. Heel nadrukkelijk stelt Ignatius dat christenen
de dag van de Heere houden en niet de oudtestamentische sabbat. Ook in de brief van
Barnabas, een geschrift uit de tweede eeuw, wordt de achtste dag (dat wil zeggen de
eerste dag van de week) als dag van samenkomst genoemd. Deze brief suggereert dat
het sabbatsgebod zijn vervulling heeft gevonden in de eerste dag van de week als
nieuwtestamentische dag van samenkomst.
Bij de oudste getuigenissen van niet-christenen over christenen behoort de brief van
Plinius de Jongere, stadhouder van Bithynië, aan keizer Trajanus. Hij schreef de
keizer hoe hij met christenen in zijn provincie omging. Hij meldde daarbij onder
andere dat christenen nog vóór de zon was opgegaan op de eerste dag van de week
samenkwamen en in hun samenkomsten liederen ter ere van Christus als God zongen.
Het is een volstrekte vertekening van de feiten als de eerste dag van de week als
rustdag een feitelijk heidense vinding van Constantijn zou zijn. Dat Constantijn
wetgeving ter bevordering van de zondagsrust invoerde, betekent niet dat pas onder
zijn regering christenen op de eerste dag van de week samenkwamen. Dat hadden zij
al vanaf het begin gedaan.”
3

Ten slotte:
Johannes Quintius (?-1701), handelende van de zonden van Nederland, schrijft in zijn
Wraack-toneel: “Een land of volk dat de sabbat ontheiligt, heeft grote plagen te
verwachten en daardoor wordt Gods toorn over magistraat, volk en de gehele
Republiek vermeerderd.”
(Let wel: Voor alle in deze Nieuwsbrief genoemde data en activiteiten geldt Deo
Volente.)
Als u deze Nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kunt u dat telefonisch
doorgeven op 0317-614398 of een mail zenden aan:
info@verenigingzondagsrust.nl
AANMELDINGSKAART
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende:
Dhr./Mevr./Fam.:
Straat en huisnr.:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:
IBAN:
E-mail:
verklaart hierbij te willen toetreden als lid van de Nederlandse Vereniging tot
bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, gevestigd te Rhenen.
Handtekening:
(Voor de betaling van de contributie, minimaal € 1, -- per jaar, zal u een
acceptgirokaart worden toegezonden.)
Uitgaven van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en
de Zondagsheiliging, Fred. v.d. Paltshof 15,
3911 LA Rhenen.
Tel.
0317 614398
Website: www.verenigingzondagsrust.nl
E-mail:
info@verenigingzondagsrust.nl IBAN: NL98 INGB 0000 8786 28
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESTELBON
Wilt u mij de volgende uitgave(n) toezenden?
.. ex. Een Lied op den sabbatdag, deel 1 à € 5,-- (franco)
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.. ex. Een Lied op den sabbatdag, deel 2 à € 5,-- (franco)
.. ex. Een Lied op den sabbatdag, deel 3 à € 5,-- (franco)
.. ex. Een Lied op den sabbatdag, deel 4 à € 5,-- (franco)
.. ex. Een Lied op den sabbatdag, deel 5 à € 5,-- (franco)
.. ex. Joh. a Marck: Korte verclaringe van het vierde gebot der Goddelijke wet à € 8,50
.. ex. William Burton: Gods allerheiligste rustdag à € 7,50 (franco)
.. ex. Jeremias Hollebeek: De trage kerkganger à € 6,50 (franco)
.. ex. Franciscus Ridderus: Het gevoelen van Calvijn over de rustdag
.. ex. George Burder: Gedenk den sabbatdag, predicatie over Exodus 20:8
.. ex. Eliëzer Kropveld: Leerrede over zondag 38 Heid. Catechismus
.. ex. William Vaughan: De heiliging van de sabbat, predicatie over Exodus 20:8
.. ex. Martinus Westerhout: Een verhandeling over de sabbat (1789)
.. ex. Zondagsontheiliging en Zondagsarbeid
.. ex. De roem der dagen
.. ex. De dag veranderd en de sabbat bewaard met nagelaten geschrift van ds. J. van
Prooijen
.. ex. Rapport en Advies uit 1888
.. ex. De zondag Gods dag (door J. Mastenbroek)
.. ex. Evangelisatiefolder
.. ex. Lesbrief
.. ex. Wervingsfolder
.. ex. Brievenbussticker tegen lectuur/pakket op zondag
.. ex. Magazine
Naam: Dhr./mevr.:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
_____________________________________________________________________
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______
U kunt de bon portvrij opsturen naar:
Vereniging Zondagsrust, Antwoordnummer 2218, 3900 ZB Rhenen.
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