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Introductie

Actueel

Het is een droevig bericht waar we deze
Nieuwsbrief mee moeten openen. Op 23 maart
2020 is ons bestuurslid de heer J. Hartman
uit Leerbroek plotseling overleden. De heer
Hartman was sinds februari 2019 lid van ons
bestuur en voorheen vele jaren vertegenwoordiger. Het bestuur denkt met respect terug aan
zijn principiële inbreng. Ook via deze Nieuwsbrief willen wij de rouw dragende familie de ondersteuning des Heeren van harte toewensen.
Het voornemen is om in november 2020
Nieuwsbrief nr. 25 te doen verschijnen.
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Deze Nieuwsbrief verschijnt (iets later dan beloofd) op een
moment waarop Gods slaande hand wereldwijd door middel
van het coronavirus over ons gekomen is. Zonder uit het oog te
verliezen de vele zieken en sterfgevallen heeft de epidemie ook
verstrekkende gevolgen voor heel het maatschappelijk leven.
Wij beperken ons in dit medium uiteraard tot de gevolgen voor
de zondag(srust) Wat wij als Vereniging in ons ruim 65-jarig
bestaan niet hebben kunnen bereiken heeft de Heere door middel van een onzichtbaar klein virus gewerkt. Het is op zondag
stil op straat en in heel de maatschappij. Veel evenementen zijn
afgelast. (denk slechts aan festiviteiten rond de herdenking van
de 75-jarige bevrijding van ons vaderland). Een zaak welke ons
aller opmerkzaamheid wel hebben mag. Diepingrijpend is ook
dat de kerkdiensten niet op de gewone Bijbelse wijze haar voortgang kunnen hebben. Wat zal de Heere ons hiermee te zeggen
hebben? Datheen verwoordt het in zijn Psalmberijming zo treffend: Als Gij de wereld straft met Uw hand zwaar, doet Gij haar
recht naar Uw gerechtigheden; Gij vernedert mij ook terecht
eenpaar, enz. Daar mochten wij als leden van onze Vereniging
ieder persoonlijk wel mee in de binnenkamer terecht komen.
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Acties
Het bovenstaande neemt niet weg dat net als in vroeger
tijd het aan te bevelen is dat er een bid- en vastendag
wordt uitgeroepen. De Dordtse Kerkorde wijst daar ook
op. In de tijd van de Reformatie namen gemeenten zelf
het initiatief, in later tijd werden deze door de overheid
uitgeschreven. Dat is tegenwoordig niet meer denkbaar.
Plaatselijk en landelijk worden er momenteel diverse acties
ondernomen; wij als Vereniging hebben gereageerd via
een brief aan de premier. Wij laten dus onze leden vrij om
uw steun te geven aan ‘oproep petitie nationale biddag’
en meer andere acties. De ernst van de zaak is het zeker
waard en u handelt dan in de lijn van de vaderen zoals
verwoord in de DKO.

Jaarvergadering
De jaarvergadering heeft plaatsgehad op 29 februari
2020 in Barneveld. Op de goed bezochte vergadering
hebben we vele leden mogen ontmoeten. Melding werd
gedaan van een brief welke vlak voor de corona-uitbraak
aan minister-president, de heer M. Rutte, gestuurd werd
waarin gewezen werd op de heilloze weg die de regering
voorstaat in het toelaten van allerlei zonden, juist ook op
Gods dag. Gewezen is op het afwijken van Gods geboden
en de oordelen Gods welke als straf op de zonde daarop
volgen zal. Wij besloten de brief met hem Gods zegen toe
te wensen in deze bijzondere en hoog ernstige tijd. Na
de huishoudelijke zaken hebben we naar het indringende
slotwoord van Ds. W.J. op ’t Hof (die ds. D. Heemskerk
verving) mogen luisteren.

Magazine
Op de laatstgehouden jaarvergadering zijn ook een aantal
plannen van de Vereniging toegelicht. Eén hiervan is het
uitgeven van een magazine welke, in een eigentijdse
uitgave, als huis-aan-huisblad zal worden verspreid in bijv.
een stad als Groningen, Leeuwarden, Zwolle of misschien
wel het gehele eiland Voorne en Putten. De voorbereidingen voor dit magazine zijn in volle gang, maar worden iets
vertraagd door de corona-maatregelen. In dat magazine
wordt van verschillende kanten de zondag belicht, door
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diverse interviews met personen uit kerk, politiek, maatschappij en gezin. Het doel is om meerdere bekendheid
aan (het werk van) de Vereniging te geven en bijzonder
om aandacht te vragen voor de rust op en de heiliging van
de zondag. Mochten er leden zijn die ook een exemplaar
van het magazine willen ontvangen dan kunnen zij dit kenbaar maken. Hen zal het na verschijning separaat worden
toegezonden.

Adverteren
In het hierboven genoemde magazine zijn een aantal
pagina’s gereserveerd voor advertenties. De 1ste oplage
van het magazine zal zo’n 350.000 exemplaren groot
zijn. Indien nodig kan er een herdruk plaatsvinden. Als u
belangstelling heeft om een advertentie te plaatsen kunt
u dit via onze Website kenbaar maken (zie kopje: adverteren). Op dit moment is er nog ruimte over.

Documentatiecentrum
Op de jaarvergadering is ook besloten om in Rhenen een
zogenoemd documentatiecentrum in te richten over alles
wat betrekking heeft op de zondag. De bedoeling is om
materiaal van vroeger en nu te verzamelen. Deze gegevens
zullen vervolgens beschikbaar gesteld worden voor belanghebbenden, voor studiedoeleinden, etc.

Juridische expertise
Dit is het derde speerpunt hetwelk door de Vereniging
wordt opgezet. Door het aantrekken van deze expertise
wil het bestuur zich beter kunnen verantwoorden op
bijvoorbeeld raads- en commissievergaderingen. Juridische
aspecten spelen daarbij vaak een rol en extra kennis is
daarbij vereist.

Website
www.verenigingzondagsrust.nl
Vorige zomer is onze website in gebruik genomen. In de
statistieken kunnen we zien dat er dagelijks ca. 25 personen onze site bekijken. Op zondagen is de site uiteraard
gesloten. Er komen regelmatig aanmeldingen van nieuwe
leden via de site binnen.
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Ledenbestand

Betaling contributie

Behalve via de genoemde website brengen onze vertegenwoordigers steeds nieuwe leden aan. Doordat we echter
aan het eind van 2019 zo’n 340 leden moesten afboeken
die de afgelopen 4 jaar de contributie niet hadden betaald
is het ledenbestand per saldo teruggelopen. Toch geloven wij dat er nog genoeg personen zijn die lid kunnen
worden. Zeker onder de jeugd. Vandaar dat er ook op
aanvraag nog steeds huwelijkspakketten en belijdenispakketten beschikbaar zijn.

Tot op heden hebben ruim 17.500 leden hun contributie over 2020 betaald. Dat betekent dus dat nog niet
iedereen aan zijn of haar verplichting heeft voldaan! Het
bestuur betreurt het dat er jaarlijks zovelen moeten worden
aangeschreven om aan hun verplichting te herinneren.
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.

Koopzondagen
Winkeliers in de gemeente Leeuwarden wilden graag vaker
hun deuren op zondag open hebben. Van verschillende
kanten werd echter het belang van de zondag naar voren
gebracht. De raad werd ervan overtuigd dat om principiële en sociale redenen de uitbreiding geen goed idee was
en daarom besloot de meerderheid tegen verruiming te
stemmen.
Daarentegen werden in sommige gemeenten de winkeltijden verruimd of zelfs ingevoerd met als argument de
maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. De
supermarkten vonden dat ze dan beter aan de 1,5 meterregel konden voldoen. We noemen Woudenberg, Dokkum
en Achtkarspelen. O.a. vanwege de grote weerstand uit
de bevolking is deze verruiming in Woudenberg inmiddels
weer stopgezet.

Streekbijeenkomsten
Als gevolg van de coronacrisis zijn er enkele bijeenkomsten
geannuleerd. Zodra er meer bekend is kunt u dit lezen in
de rubriek ‘Vergadervaria’ van het RD.

Vertegenwoordigers
In de achterliggende periode mochten er weer enkele
nieuwe vertegenwoordigers worden geïnstalleerd. Helaas
bleef de verwachting na de oproep op de ledenvergadering achter. Dat neemt niet weg dat we verblijd zijn dat er
ook geen afmeldingen waren. Wel zijn er zorgen bij enkele
vertegenwoordigers die met ernstige ziekten te kampen
hebben. We noemen weer enkele plaatsen waar nog een
vertegenwoordiger gezocht wordt: Nieuw Beijerland, St.
Philipsland, Stavenisse, Zierikzee, Zoetermeer, Zwijndrecht,
etc. Wie meldt zich?

Vertegenwoordigersdag
De jaarlijks te houden dag voor de vertegenwoordigers kon
i.v.m. de coronamaatregelen eveneens niet doorgaan. De
vertegenwoordigers zijn hiervan tijdig in kennis gesteld. Wij
zullen hen op de hoogte houden of er later dit jaar nog een
mogelijkheid is om bij elkaar te komen of dat er een keer
wordt overgeslagen.
(Let wel: Voor alle in deze Nieuwsbrief genoemde data en
activiteiten geldt Deo Volente.)

Beurzen
De jaarlijkse Familiedagen in Hardenberg werden dit jaar
niet gehouden. Door de huidige crisis is ook nog niet
bekend of de Duikenburgse dagen in Echteld wel doorgang
zullen vinden. In oktober staan nog wel de Familiedagen
in Gorinchem genoteerd. Nader bericht hierover zal via de
media worden bekend gemaakt.

Als u deze Nieuwbrief niet langer wenst te ontvangen
kunt u dat telefonisch doorgeven op 0317-614398 of een
mail zenden aan: info@verenigingzondagsrust.nl
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U kunt de bon portvrij
opsturen naar:
Vereniging Zondagsrust
Antwoordnummer 2218
3900 ZB Rhenen
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Een Lied op den sabbatdag, deel 1 à € 5,-- (franco)
Een Lied op den sabbatdag, deel 2 à € 5,-- (franco)
Een Lied op den sabbatdag, deel 3 à € 5,-- (franco)
Een Lied op den sabbatdag, deel 4 à € 5,-- (franco)
Een Lied op den sabbatdag, deel 5 à € 5,-- (franco)
Joh. à Marck: Korte verklaring van het vierde gebod van de Goddelijke wet
à € 8,50 (franco)
William Burton: Gods allerheiligste rustdag à € 7,50 (franco)
Jeremias Hollebeek: De trage kerkganger à € 6,50 (franco)
Franciscus Ridderus: Het gevoelen van Calvijn over de rustdag
George Burder: Gedenk den sabbatdag, predicatie over Exodus 20:8
Eliëzer Kropveld: Leerrede over zondag 38 Heid. Catechismus
William Vaughan: De heiliging van de sabbat, predicatie over Exodus 20:8
Martinus Westerhout: Een verhandeling over de sabbat (1789)
Zondagsontheiliging en Zondagsarbeid
De roem der dagen
De dag veranderd en de sabbat bewaard met nagelaten geschrift
van ds. J. van Prooijen
Rapport en Advies uit 1888
De zondag Gods dag (door J. Mastenbroek)
Evangelisatiefolder
Lesbrief (nieuwe versie)
Wervingsfolder
Brievenbussticker tegen lectuur op zondag
Magazine (na verschijning)

Naam:

Dhr./Mevr.

Adres:
Postcode/Woonplaats:

AANMELDINGSKAART
Sturen aan: Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust
en de Zondagsheiliging, Antwoordnummer 2218, 3900 ZB Rhenen
Ondergetekende:
Dhr./Mevr./Fam.:
Straat en huisnr.:
Postcode:		 Woonplaats:
Telefoonnummer:
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verklaart hierbij te willen toetreden als lid van de Nederlandse Vereniging tot
bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging,
gevestigd te Rhenen.
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(Voor de betaling van de contributie, minimaal € 1,-- per jaar,
zal u een acceptgirokaart worden toegezonden.)
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