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De koopzondag is al jaren menig christen een doorn in het oog. Al 

mogen de publieke protesten ertegen langzamerhand verstomd zijn, 

christelijke politieke partijen als de ChristenUnie en de Staatkundig 

Gereformeerde Partij blijven hun principiële bezwaren houden tegen 

de openstelling van de winkels op zondag. Niet alleen vanwege de 

verstoring van de zondagsrust en omdat de zondag een dag is om te 

heiligen en God te eren. Maar ook vanwege ontwrichtende werking 

van de vierentwintiguurs-economie, die mensen de mogelijkheid 

ontneemt om de zondag in gezinsverband of anderszins door te 

brengen. 

 

Tijdens de Adventstijd zijn in Enschede, dat zich profileert als het 

koopcentrum van de regio, de komende vier weken de winkels op zondag 

geopend. Toch wil de Protestantse Gemeente Enschede (PGE) en het 

rooms-katholieke parochieverband Enschede zich niet keren tegen deze 

openstelling van de winkels uitgerekend in deze tijd van bezinning voor 

Kerstmis. Sterker nog, de Enschedese katholieken en protestanten spelen 

er positief op in. Gezamenlijk bieden de twee kerken het winkelende 

publiek, dat op zondagmiddag op jacht is naar Sinterklaas- en 

Kerstkoopjes, een mogelijkheid aan om de rust en de stilte op te zoeken. 

In de Jacobuskerk op de Oude Markt wordt iedere zondagmiddag in de 

Advent een kwalitatief hoogwaardige vesperviering gehouden, met veel 

ruimte voor stilte, muziek, meditatie en persoonlijke bezinning. 

Het initiatief is genomen door de Protestantse Gemeente Enschede, 

vertelt predikant Jaco Zuurmond (47) enthousiast. „Wij zien het als onze 

opdracht om als protestantse gemeente op diverse plaatsen in Enschede 

aanwezig te zijn en dienstbaar te zijn aan de Enschedese samenleving. 

Vanwege die missie doen we tijdens deze koopzondagen een aanbod aan 

de stad Enschede, dat inspirerend is, kwaliteit heeft, en mooi is.” 

De adventsvespers is voorbereid door een oecumenische werkgroep, 

waarvan naast Jaco Zuurmond ook vrijwilliger Jan de Waard (74) van de 

PGE, vrijwilligster Jeanine Molleman (62) van de katholieke 

Jacobusparochie en dominee Ellen Sonneveld (48) van het Oecumenisch 

Citypastoraat deel uitmaken. De vesperviering zal niet langer dan een half 

uur duren, benadrukt Jan de Waard. „We richten ons primair op het 

winkelende publiek en hen die mogelijkerwijs van de kerk vervreemd zijn 

geraakt of er nooit veel mee gehad hebben. Uiteraard is iedereen welkom. 

Ook de trouwe kerkganger.” 



Niet zonder reden is er gekozen voor de liturgische vorm van een 

vesperviering. „Dat biedt het beste de mogelijkheid dat de bezoeker zich 

laat leiden door zijn eigen gedachten”, verduidelijkt Jaco Zuurmond. 

Zo’n vesperviering is eenvoudig van opzet: orgelspel, welkomstwoord, 

een lied, stilte, opnieuw een lied, een evangelielezing, een enkel woord 

ter overweging, lofzang van Maria, een voorbede met stilte, het Onze 

Vader, de zegen, het slotlied en het afsluitende orgelspel. Dominee Ellen 

Sonneveld: „Je kunt binnenkomen, tot jezelf komen en kijken of er ergens 

een ontmoeting met God tot stand kan komen. Wij geven slechts 

impulsen daarvoor. In de hectiek van zo’n koopzondag kun je er even tot 

rust komen.” 

 

Adventsvespers, Jacobuskerk op de Oude Markt in Enschede. Met 

medewerking van stadsorganist Gijs van Schoonhoven. Elke 

koopzondag in de Advent, 16.30 uur - 17.00 uur. 

 

De komende vier weken zijn in Enschede iedere zondag de winkels 

geopend. Na het shoppen is er in de Jacobuskerk een vesperviering voor 

wie de stilte zoekt. 


