
Geachte leden van de commissie Welzijn, 

Wij ,en dan spreek ik namens de 3 kerken in Harmelen danken u voor de gelegenheid in te 

spreken op dit voor u maar zeker ook voor ons zo belangrijke onderwerp. 

De 3 kerken die ik mag vertegenwoordigen hebben zoals ik ook op 6 oktober j.l. heb gemeld 

een ledenbestand van ca. 4500 lidmaten dat is meer dan de helft van de Harmelense 

bevolking. Evenals wij op 6 oktober j.l.  en eertijds hebben laten weten zijn wij tegen de 

opening van winkels op zondag en vanzelfsprekend ook tegen een verruiming van de 

koopzondagen. Op 6 oktober j.l. hebben wij u al laten dat wij liever zien dat de huidige 

regeling volledig wordt teruggedraaid. In dit laatste standpunt stonden wij zeker niet alleen. 

Ook anderen hebben dit aangegeven. 

Voordat ik in ga op een motivatie van ons standpunt eerst enkele opmerkingen  op het 

verslag van de bijeenkomst. 

In de vergadering was toegezegd dat het concept-verslag zou worden toegestuurd voor 

acceptatie maar deze toezegging is niet nagekomen. Daar het verslag is geanonimiseerd  was 

dit wel van groot belang. 

Daardoor staan er o.i. een aantal belangrijke opmerkingen in die niet of slechts ten dele juist 

zijn alsook relevante opmerkingen die niet zijn opgenomen. 

Ik noem er enkele: 

1 Kerken vinden dat mensen de vrijheid moeten hebben om zelf te kunnen kiezen en hun 

fouten te maken. Deze passage is m.i. door het merendeel van de kerken niet zo aangegeven 

en wekt bij mij ,maar ik denk ook bij anderen de indruk ,dat de kerken het ook wel goed 

vinden. 

2 .Een belangrijk deel van de aanwezige vertegenwoordigers zou liever geen koopzondagen 

in Woerden hebben dan de voortzetting van de huidige acht. De meesten willen geen 

uitbreiding. Dit wekt opnieuw de suggestie  dat de kerken het eens zijn met het huidige 

beleid. Een belangrijk deel wees echter de koopzondag in zijn geheel af waaronder de 3 

kerken in Harmelen. 

3 In het verslag is niets vermeld over de gestelde vraag naar het onderzoek wat loopt naar 

het economisch effect .Het antwoord wat er op kwam, was dat dit zou meewegen in de 

besluitvorming. 

Als het concept-verslag zou zijn toegezonden zouden dit soort punten zijn ingebracht . 

In het AD van 26/11/2016 moesten wij vernemen dat het rapport was aangeboden aan de 

gemeenteraad zonder daar ons in te hebben gekend. 



Opmerkelijk was dat onder de aanhef dat 2/3 van de Woerdenaren  wil dat de winkels op 

zondag open gaan er werd gezegd dat er naast overleg met ondernemers,winkelpersoneel 

en de kerken overleg was geweest ,maar niet dat de kerken hier in overgrote meerderheid 

tegen waren. Weer werd de suggestie gewekt dat zij hier ook wel mee konden leven. 

Nu nog iets over het rapport 

1 Zoals u weet telt de gemeente Woerden ca. 51.000 inwoners waarvan er ca. 14.000 in de 

kernen wonen. In het rapport wordt op blz.8 aangegeven dat er van de 5000 toegezonden 

enqueteformulieren er 1882 zijn terug ontvangen. Dat is dus slechts 3,7 % van de inwoners 

of als er met de leeftijdsgrens van 18 jaar wordt gerekend 4,9% van de inwoners. 

In het rapport wordt via een andere berekeningswijze gemeld dat de uitkomsten 

representatief zijn voor de gehele bevolking van Woerden. Daar een nadere onderbouwing 

van weging etc. ontbreekt ,rijst bij ons de vraag of de kwalificatie van representatief hier wel 

op zijn plaats is, gelet op het percentage van 4,9 % wat ik zo juist noemde. 

2 In fig 3.8 op blz. 25 wordt gemeld dat slechts 26 % in Harmelen het oneens is met het 

volledig vrij geven van het aantal koopzondagen. 

Als de 3 kerken in Harmelen samen al ca. 4500 leden tellen(dat is 55% van heel Harmelen)  

excl. inwoners die om andere reden tegen de koopzondagen zijn dan is het o.i. verdedigbaar 

dat het percentage van 26%  eerder richting de 50% gaat of zelfs hoger uitkomt. Op grond 

van deze redenering is het aannemelijk dat de percentages tegen ook in de andere kernen 

dienen te worden bijgesteld . 

Gelet op de tijd willen wij het hier voorlopig bij laten en ons richten op waar het ons als 

kerken echt om gaat. 

Zoals wij op 6 oktober j.l. al hebben aangegeven gaat het ons met name om het geestelijk en 

lichamelijk welzijn  van onszelf en onze medemensen. 

Zoals u bekend zal zijn ,baseren wij ons standpunt op de Bijbel waar God ons in zijn geboden 

richtlijnen heeft gegeven hoe wij met elkaar dienen te leven. In dit kader is met name het 

vierde gebod van toepassing waar klip en klaar staat er 6 dagen zijn voor het werk en 1 dag 

om te rusten. 

Daar past een koopzondag waar mensen al dan niet vrijwillig aan het werk worden gezet niet 

in . 

Los van dit gebod zijn wij, en daar staan wij zeker als kerken niet alleen in,de mening 

toegedaan dat het voor de mens goed is om regelmatig wat gas terug te nemen. 

Juist een gemeenschappelijke vrije zondag kan een rustpunt zijn en tegenwicht bieden  aan 

de toenemende economisering van de samenleving. Vele Nederlanders  hechten ook om 



sociale redenen (familiebezoek of verenigingsleven)aan een zondag waarop de winkels zijn 

gesloten en waarom zou Woerden daar een uitzondering op zijn. 

Tot slot is het ook nog maar de vraag of met een verruiming van de koopzondag niet de 

nekslag wordt toegediend aan de kleinere familiebedrijven, vaak het cement in onze 

samenleving. Ook moet de uitkomst van het onderzoek naar het economisch gewin nog 

worden afgewacht. 

Ik rond af   

Namens de 3 kerken in Harmelen en wij denken ook namens de vele andere Christelijke 

kerken in Woerden verzoeken wij de gemeenteraad om naast ons standpunt goede nota te 

nemen van onze opmerkingen in uw afweging en wensen u veel wijsheid en Gods Zegen toe 

op de uiteindelijke besluitvorming. 

 

 

Dank voor uw aandacht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


