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Onlangs hebben wij kennisgenomen van een initiatiefvoorstel van de PvdA en de VVD inzake 
verruiming van de winkeltijdenverordening. Het behelst het bieden van de mogelijkheid om 
de winkels op maximaal vier zondagen per jaar open te stellen, in bepaalde delen van de 
gemeente. Naar de mening van de genoemde partijen zou daarmee recht gedaan worden 
aan de wens van de meerderheid van de bevolking. Wij kunnen niet beoordelen of die 
opvatting juist is: ons is geen onderzoek naar die wens bekend. Wij willen wel laten weten 
dat wij die niet onderschrijven. Naar onze inschatting geldt dat voor een heel groot aantal 
leden van de Protestantse Gemeente Hellendoorn. 

Op grond van godsdienstige, gelovige overwegingen maken wij bezwaar tegen het 
openstellen van winkels op zondag. Wij zijn er van overtuigd, dat met de zondag zoals die 
door de bijbel en de christelijke traditie overgeleverd is, een heilzame ordening gegeven is. 
Het gebod om de rustdag in acht te nemen, houdt de mens voor dat hij van ophouden moet 
weten Hij leeft niet om te werken, hij werkt om te leven. De koopzondag ondermijnt de 
gemeenschappelijke vrije dag als dag van kerkgang, bezinning, ontspanning, ontmoeting. 
Daar komen nog sociaal-maatschappelijke overwegingen bij. Verruiming van openingstijden 
pakt in de praktijk nadelig uit voor kleine winkeliers, die alle zeilen zullen moeten bijzetten 
om de concurrentie met grotere ondernemingen het hoofd te kunnen bieden. Openstelling 
bedreigt dus de positie van het midden- en kleinbedrijf in onze gemeente. 

Wij doen een dringend beroep op u om deze overwegingen bij uw besluitvorming te 

betrekken. 

Namens de algemene kerkenraad van de 
Protestantse Gemeente Hellendoorn, 

P.J. Hofman, preses; 

R. Kleinjan-Meijer, scriba. 
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Geachte heer W.J.C. Knopper, 

Zoals besproken hierbij via de mail een brief (als bijlage) bestemd voor de raadsleden van alle fracties. 
Alvast dank voor de verspreiding ervan. 

Met vriendelijke groet, 

Piet Hofman 
Preses algemene kerkenraad Protestantse Gemeente Hellendoorn 
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