
e inachtneming van de rust en de heiliging van de dag
des Heeren, overeenkomstig Zijn inzettingen.

- Bestrijding van het heersende kwaad door woord en ge-
schrift en zonodig door persoonlijk bezoek.
Vermijding van het verrichten van ongeoorloofde zon-
dagsarbeid door te protesteren bij overheid, semi-over-
heid, organ isaties en bedrijven.

et weren van sport en spel op de dag des Heeren; zij
komt op tegen het organiseren van tentoonstellingen, die
op de dag des Heeren zijn geopend en het deelnemen aan
amusementen op die dag, enz.
Het beleggen van vergaderingen, indien voldo nd be-
langstelling mag worden verwacht.
De jaarlijkse uitgave van een brochure, b vattend o.a.
de werkzaamheden, die door haar zijn verricht. (Zover de
laatst verschenen brochure nog in voorraad is, wordt ze
op aanvraag gaarne toegezonden).

Indien u deze folder gelezen heeft en met ons van mening
bent, dat de zondagsheiliging en de daaraan verbonden
zondagsrust van God geboden en voor het welzijn van land
en volk uitermate heilzaam is, zo laat het u niet weerhouden
om dit werk te steunen en door het toetreden als lid van de
Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust
en de Zondagsheiliging laten blijken dat u daadwerkelijk
protesteert tegen alles wat de zondag ontheiligt en de
zondagsrust verstoort.
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Het is een niet te miskennen feit. dat wij een tijd beleven.
die zich in vele opzichtelil kenmerkt door het loslaten van de
beginselel'l naar Schrift en Belijdenis.
Met name ~eldt dit van de viering van de dag des Heeren.

Wie kennis m~emt v.an wat er in ons land op die dag plaats
vindt, zal moeten toestemmen, dat de ontheiliging van die
dag sehrikbarerlde vormen heeft aangenomen. Niet alleen
een zeer vd1e besehcuwinq omtrent de waarneming van de
da!jJdes Pleererl, docm ook de in diverse kringen heersende
opvattinqen, hebben tot een voortwoekerende ontheiliging
aanleiding gegeven. Het besef vaJi'l de zondaqsrust en
zon~agsheiligjng is bij een gr00t deel van ons volk vetkomen
verdwenen,

Het g:evofg is, da~ de miskenning en de aantastinq van het
we~J\l van dedoocg<Jilles:Heerelil hand over hand teenemen en de
gebeden Geds JUnks en r-echts met voeten worden geUeden.
Steeds meer t;J fij kt. dat men de dag des Heeren traef:lt te
verlegen tet een gewiOne werkdag, waarmede telil r:lalJwste
samenhangt een verloochening van de fui~belsenonnen.
In verband m.e-t he~toenemende streven de dag des Heeren
steeds meer yo@!amerlei wereldlijke activiëeiten te qebrulken,
waalruit b'Wj'kt dat er bijna geen waardering meer wordt
gevondenltoörde inzettinqe» des Heeren, werd ep ~2
mei 1954 te Ede opgericM de Nederlandse Verenrging 110t
Be\1orderJngvan de Zonda!!jsrl:JiS1iemde Zonrilag.sheiliging, aan
welker statuIten koninklijke g.oedkeuring werd v€1leend bij
Besluit van 28 se~tember 195'5, No, 29. Sedert de @pr.iehting
van deVereniging is gebleken, dat bij velen grote waarde:ring
bestaat oot de doellstefHr:lg en 'het werk, dat d@or haar.
ver:l:ieM WQrcl~.

Er is, Gode zij dank, in ons land nog een volk, dat de dag des
Heeren respecteert en nauwgezet waarneemt. Het beschouwt
die dag als een rijke zegen en zou uit eerbied voor Gods
ordinantiën de rustdagviering gaarne op alle terreinen des
levens in ere hersteld zien. Het aantal personen, dat als lid
of donateur tot onze vereniging is toegetreden, heeft onze
verwachtingen ver overtroffen.

Wij willen er nog op wijzen, dat het onze volle waardering
heeft, indien op de betrachting van Gods gebod t.o.v, de
viering van de rustdag wordt gewezen in de prediking
des Woords, enz. Niettemin verdient het o.i. aanbeveling
en is het in de huidige situatie zelfs noodzakelijk, dat ook
pogingen worden aangewend om de duizenden die van
de kerk vervreemd zijn, op het gebod des Heeren inzake
de wekelijkse rustdag te wijzen. Het zal u duidelijk zijn,
dat wij ons bij de voortschrijdende verwereldlijking en de
toenemende geestelijke verarming en ontkerstening van
ons volk voor een moeilijke taak zien geplaatst. Daarom
veroorloven wij ons uw steun in te roepen door gebed en
offer. Moge het bovenstaande u aanleiding geven als lid of
donateur tot onze veren iging toe te treden, dan kunt u daarbij
gebnwik maken van de antwoordkaart, die ongefrankeerd op
de post kan worden qedaan.
Indien u reeds als lid of als donateur tot onze vereniging
behoort, dan verzoeken wij u vriendelijk deze folder aan één
uwer bekenden, die wellicht belangstelling heeft voor ons
werk, ter hand te stellen.

De col'ltnibl!ltie kan o.i. geen bezwaar vormen. Deze is namelijk
vastgesteld ~p minimum € 1,00 per jaar.
©p§lerner:kt zij IflQg, dat de vereniging buiten elke politieke
richtimg staat em interkerkelijk is.

Het Gestuur van de., Nederlandse Vrueniging tot bevordering
van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging.

Dit is de dag, schoon uitgelezen,

Dien de Heer' Zelf nu gemaakt heeft;

Dies moeten wij zeer verheugd wezen

En verblijd zijn, want God zulks geeft.

Psalm 118: 12 (berijming Datheen)

Dit is de dag, de roem der dagen,

Dien IsreIs God geheiligd heeft;

Laat ons verheugd, van zorg ontslagen,

Hem roemen, Die ons blijdschap geeft.

Psalm 118: 12 (berijming 1773)





Woonp'laats:

Verklaart hierbij te willen toetreden als 'lid van de
NEDERLANDSEVERENIGING TOf'BtvORDERING VAN D'E
ZONDAGSRUST EN DE ZONDAGSHEILIGING, gevestigd
te Rherren.

Handtekenlnq:

Voor debetallnq van de contributie.minimum € 1,00 per
jaar, zal u een acceptgirokaart worden toegezonden.
Hartelijk dank voor uw medewerking.


