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Masja Prins

Onderwerp: FW: voorstel afschaffing ambtsgebed

 

Verzonden: woensdag 19 juni 2019 08:11 
Aan: Klaas Wiesenekker 

Onderwerp: voorstel afschaffing ambtsgebed 

 

Geachte Raad, 

 

Uit de media vernam ik dat er een initiatiefvoorstel ingediend is of wordt m.b.t. de afschaffing van het ambtsgebed 

in Woudenberg. 

 

Al zo’n dertig jaar woon ik met mijn gezin met veel plezier in Woudenberg. Dat woonplezier wordt voor een groot 

deel bepaald door het rustige, vriendelijke, traditionele karakter van ons dorp, waarbij historische waarden 

gerespecteerd worden.  

Ik kan nog veel meer zaken opnoemen waardoor Woudenberg een erg fijn dorp is om in te wonen, zoals bijv. dat de 

zondagsrust nog gerespecteerd wordt, dat het een groene gemeente is, dat inwoners respect hebben voor elkaars 

opvattingen en wensen, etc. 

 

Het voorstel om tot afschaffing van het ambtsgebed over te gaan en die te vervangen door een ‘openingstekst’ zal 

een lange historie doorbreken. Alleen daarom al zou het te betreuren zijn. 

De nieuwe tekst zal ‘neutraal’ moeten zijn om geen enkele bevolkingsgroep te voor het hoofd te stoten en kleurloos 

en nietszeggend worden. Het miskent verder, dat onze gemeente overwegend een christelijk/confessioneel karakter 

heeft en dat besturen niet in eigen kracht en met eigen wijsheid kan.  

 

Het respecteren van tradities en gewoonten waar een groot deel van de inwoners waarde aan hecht, en daarmee 

van deze inwoners, ook al vormen deze niet (meer) de meerderheid in de Raad, zal hierdoor beëindigd worden en 

alleen nog maar met de lippen beleden worden zonder dat het in daden wordt omgezet. 

De huidige vorm, voorafgaand aan de opening, doet m.i. recht aan het mooie karakter van Woudenberg en alle 

bewoners, christelijk of niet-christelijk, en het afschaffen ervan zorgt er alleen maar voor, dat er weer een gemeente 

gelijkgeschakeld wordt in het grote grauwe geheel van gemeenten waar afgerekend wordt met het christelijke 

verleden, hetgeen erg te betreuren zou zijn.   

 

Ik verzoek u daarom dringend de huidige situatie te handhaven en daardoor vervreemding van vele met de 

gemeente begane inwoners te voorkomen. 

 

Ik wens u wijsheid in de te nemen beslissing. 

 

Met vriendelijke groet en hoogachting, 

 

 


