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Aan:

Nederlandse Spoorwegen
t.a.v. Directie, de heer Roger van Boxtel
Laan van Puntenburg 100,
3511 ER Utrecht
Woerden, 3 augustus 2020

Geachte heer Van Boxtel,
Sinds vele jaren maak ik gebruik van de diensten van NS en tot afgelopen voorjaar meestal naar volle
tevredenheid. Vanaf toen werd de Nederlandse bevolking, als gevolg van het beleid van onze overheid
geconfronteerd met o.a. vervoersproblemen, waar vooral ook uw bedrijf onder heeft geleden. Het was
bijna leeg in de trein en er was geen normaal contact met medereizigers meer mogelijk, net als in de
overige publieke ruimte.
Al vrij snel bleek in de media, dat een aantal maatregelen niet nuttig waren en zelfs schadelijk voor de
gezondheid te zijn. Ik zag o.a. een video van een deskundige, die dit besprak en ook aangaf, daarom
zelf ook geen mondbedekking te gaan gebruiken, wat ook de consequentie zou zijn; uiteraard voor
zover hij zelf gezond was. Ik ben blij, dat er naast de NPO en andere omroepen, die de spreekbuis van
de regering zijn, er nog andere media zijn, die nuttige informatie over dit virus (en het gevoerde/te
voeren beleid) geven. Voor mij was het ook aanleiding op mijn website, daar een pagina aan te wijden:
http://Alleen-JHVH.nl/veranderingen.html
Helaas heeft de overheid in overleg met u, besloten deze zeer vreemde maatregel van mondkapje
verplicht in te voeren. Hoewel ik sinds maart nog nauwelijks gebruik heb gemaakt van uw diensten,
ondanks mijn voordeeluren abonnement, moest ik soms toch per trein reizen; in die gevallen heb ik
geen gebruik gemaakt van deze opgelegde maatregel.
Omdat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen gezondheid en het nut niet is aangetoond, maar wel de
schadelijke gevolgen van het dragen van dit 'lapje', kan en mag ik niet aan deze plicht voldoen.
Dit heeft ook te maken met mijn geloofsovertuiging, dat de mens geschapen is met een vrije wil en een
eigen verantwoordelijkheid voor zijn lichaam. Volgens de Bijbel behoor ik hen, die boven mij zijn gesteld
te gehoorzamen, m.n. ook de overheid; ik probeer ook daar naar te leven.
Maar dit kan alleen, als deze overheid zich ook onderwerpt aan Gods woord en haar beleid daarop
baseert. Zodra er maatregelen worden ingevoerd, die daarmee strijdig zijn, kan ik me daaraan dus niet
onderwerpen; aan mijn aardse leven komt ook eens een eind en dan zal ik me ook (net als u) voor mijn
Schepper moeten verantwoorden.
Uiteraard zijn we als volk al eeuwen lang in toenemende mate van Zijn woord, wetten en leefregels
afgeweken en de huidige maatschappelijke problemen (die m.i. ook alleen maar zullen toenemen, tenzij
er een radicale bekering komt), zijn daar o.a. de gevolgen van.
Het leek mij wijs u hierover te informeren. Ik hoop in het belang van medereizigers en ook van de NS,
dat deze dwaze maatregel spoedig zal worden ingetrokken, zodat elk mens (met reisplezier) weer van
uw diensten gebruik zal kunnen maken
Ik wens u wijsheid toe bij het leiden van dit bedrijf en in uw contacten met de regering. Ik zal ook deze
brief als bijlage bij mijn brief aan regering en parlement doen toekomen
Een kopie van deze brief zal ik bij me dragen, zodat ik deze bij controle aan uw medewerker ter
informatie kan tonen.
Met vriendelijke groet,

Gerard Boersma
E-mail: Gerard@Alleen-JHVH.nl
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MMMMMMMMMMMMMMMM

