Ben jij beschikbaar?
Vrijwilligers vervullen een cruciale rol binnen de Bond tegen vloeken. Durf jij de
confrontatie aan te gaan? Ga jij in gesprek met een willekeurig persoon over vloeken en schelden?
“Het werven van donateurs en vrijwilligers is noodzakelijk om ons bereik te vergroten en onze boodschap te verspreiden. Daarom is vrijwilliger beurzen/evenementen
een belangrijke en waardevolle taak”

› Vind je het leuk om het gesprek aan te gaan met christenen uit allerlei
›
›
›
›
›

kerkelijke denominaties of juist met andersdenkenden?
Vind je het leuk om te helpen op verschillende beurzen en evenementen?
Ben je minimaal 2 dagen per jaar beschikbaar?
Sta je achter het werk en de missie van de Bond tegen vloeken?
Wil je ervaring opdoen in het aanspreken van mensen?
Wil je actief meebouwen aan Eerbied voor God en respect voor de mens
door het werven van nieuwe vrijwilligers en donateurs?

Meld je dan aan via: www.bondtegenvloeken.nl/vacatures
Na aanmelding word je deel van een App- of Emailgroep waar Adriaan aanvragen
plaatst voor vrijwilligers op diverse beurzen en evenementen. Je kunt je hier dan
voor opgeven. Wel wordt verwacht dat je hier minimaal 2 dagen per jaar tijd voor
vrij maakt. Voor de beurs of het evenement ontvang je de nodige toerusting en tips,
op de locatie zorgen we altijd voor de nodige begeleiding.
Beurzen en evenementen zijn door heel Nederland, reiskosten worden altijd vergoed.
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Zoek de goede woorden door steeds twee vakjes over te slaan.
De richting kan zowel met de klok mee als andersom.
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Stuur uw oplossingen uiterlijk 1 november 2019 naar de Bond tegen vloeken,
Postbus 362, 3900 AJ Veenendaal of mail naar: adrie@bondtegenvloeken.nl.
Wat kunt u winnen? Er is keuze
tussen de containersticker
(‘Grove taal? Weg ermee!’) of een
beach-tennisset. Uit de oplossingen trekken we 5 prijswinnaars.
Zij ontvangen uiterlijk D.V. 1 december 2019 bericht. Vermeld bij uw
inzending welke prijs u/jij wenst.

Prijswinnaars puzzel K&B maart/april 2019
Leo Joosse, Aagtekerke
Janneke Koetsier, Elspeet
Ruben Sanderse, ’s Gravenpolder
H.L. de Zwart, Axel
De heer A.B. Goedhart, Leerbroek

Kleurwedstrijd
Download de kleurplaat vanaf de site van de Bond tegen
vloeken. www.bondtegenvloeken.nl/wat-doen-wij/nieuws
Maak er iets moois van en stuur dan de kleurplaat op
naar:
Bond tegen vloeken,
Postbus 362,
3900 AJ Veenendaal
De 5 mooiste inzendingen worden beloond met een prijs.

Nieuwsbrief
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Oplossingen
Puzzel 1:

Bondig

Bedrijfszekere Bus
De Bond tegen vloeken gaat graag het Land
in. We gebruiken daarvoor onze opvallende
bus. Helaas laat de bus ons steeds vaker in
de steek. Daarom willen wij een bedrijfszekere bus aanschaffen. Maar u begrijpt het
al. Zo’n bus kost geld en daarom zijn wij het
project “Een bedrijfszekere bus” gestart.
Doet u mee? U kunt bij uw gift aangeven
waar deze voor is bestemd.

Onze projecten:

›
›
›
›
›

Een bedrijfszekere bus
Klassetaal, de freelance docent
Respect in de Regio
Kenniscentrum Taalbewustzijn
Zichtbaar zijn op sociale media

Zaalvoetbaltoernooi
Topsportcentrum Rotterdam
Het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi komt
er weer aan. Daar moet je dus bij zijn!
Er kunnen 32 teams mee doen. Voor
meer informatie en aanmelding, zie:
www.bondtegenvloeken.nl/zaalvoetbal.
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Comité van Aanbeveling

Meditatie

Gebruik Gods Naam
En roept Mij aan in den dag der benauwdheid;
Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.
Psalm 50:15
Het derde gebod verbiedt het misbruik van
Gods Naam, zoals bij vloeken. Maar belangrijker is natuurlijk dat je Gods Naam
goed gebruikt.
God is zo groot, dat Hij niet verlegen zit om
offers. De hele wereld is van Hem. Waar
het Hem ten diepste om gaat, is niet offervlees maar mensenliefde: ons vertrouwen.
God heeft de wereld met ongelooflijke toewijding en wijsheid gemaakt voor de mens.
Hij zorgt voor ons van dag tot dag. Hij wil
dat wij oog hebben voor Zijn goedheid; dat

we Hem daarom loven, onze dankbaarheid
uitspreken en ook laten zien.
Maar je moet God niet alleen danken in
voorspoed. Soms heb je het moeilijk. Dan
stelt God er nog meer prijs op dat je je
hart voor Hem uitstort. Ga met je pijn, je
klachten, je verwijten of je nood naar God
toe. Dat is de weg die leidt naar het licht,
naar verlichting.
Kortom: gebruik Zijn Naam! Bid, ‘roep
Hem aan’. Daartoe heeft Hij ons Zijn Naam
gegeven.
Het gebruik van Gods Naam begint met
het spreken tot God. Het vindt zijn vervolg
in het spreken over God. Houd Gods Naam
hoog, kom voor Hem uit, schaam je niet
voor Hem, de almachtige God. Dan zal Hij
zich niet voor jou schamen.
Waar het hart vol van is, loopt de mond
van over. Blijkt dat in jouw gebed, in jouw
spreken?

Uit: Herman van Wijngaarden (red.), Een
kwestie van elke dag (Zoetermeer 1998).

De Bond tegen vloeken heeft een gerespecteerd Comité van Aanbeveling waarvan
de samenstelling het afgelopen jaar is gewijzigd. De Bond tegen vloeken is de oude
en nieuwe leden zeer erkentelijk. Graag
stellen wij de huidige leden aan u voor. In
deze Kort&Bondig mevrouw J. Verweerd
en de heer J.J. van Dam.

Naam: 		
Woonplaats:
Lid sinds:
Foto: 		

Joke Verweerd
Nieuw-Vennep
2005 ?
Rianne den Bok

Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben schrijfster van beroep en ik geef
ook veel lezingen voor verschillend
publiek.
Mijn werk beschrijf ik het liefst als
volgt: Er komen vragen langs waarop ik
een antwoord moet bedenken. Dat lukt
niet altijd, maar wie graag nadenkt en
alle vragen vanuit verschillende perspectieven bekijkt komt toch verder. Ik
vind dat ik veel leer van het schrijven,
bijvoorbeeld ook dat niet alles kan worden opgelost.
Naast de schrijverij zijn er natuurlijk
nog veel meer belangrijke dingen, het
feit dat ik moeder ben en oma van twee
avontuurlijke kleinzoons. Met die twee
kan ik complete werelden verzinnen,
daar geniet ik enorm van.
Waarom hebt u uw naam verbonden aan
de Bond?

Schrijven is niet alleen verzinnen, maar
ook vooral kiezen. Welke woorden
gebruik je om uit te leggen wat je wilt
laten zien? Woorden hebben impact, ze
dragen de boodschap. Ik houd niet van
grote woorden en al helemaal niet van
grove woorden. Woorden moeten een
wereld openen, inzicht geven, ruimte
scheppen. Grove taal en vloeken slaan
het verstaan stuk, dan wordt de wereld
kleiner gemaakt, afgesloten: een explosie die de brug sloopt. Het lost niets op,
er wordt een kloof geslagen. En als de
Goede God, de Almachtige Schepper van
hemel en aarde daarbij dan wordt ‘ingelogd’ en aangesproken, dan huiver ik,
omdat ik niet begrijp hoe een mensenkind zo zijn stem durft verheffen.

Wat wilt u bijdragen aan de Bond tegen
vloeken als lid van het Comité?
Als lid van het Comité wil ik een herken-

bare plaats innemen, een keuze doen en
ook wel graag duidelijk maken dat het
anders kan en anders moet. Vloeken is
armoe, je zegt er helemaal niets zinnig
mee, je uit je eigen onmacht, ja, dat, maar
op de meest armoedige manier. Vloeken
is een schrijver onwaardig, een gebrek
aan woorden en dat is voor een schrijver
toch wel echt een minpunt, hoor!

Heeft u nog een tip voor de Bond tegen
vloeken?
Ik vind het zo stoer dat de Bond al zoveel
jaren een beroep doet op de samenle-

ving om te letten op het woordgebruik.
Ik merk in de aanpak ook een nieuw
elan: het is niet zomaar het waarschuwende vingertje, maar tegenwoordig
ook gericht op de bewustwording dat
vloeken het moraal aantast en je je
innerlijk ermee te kort doet. Op deze
manier wil de Bond bewerkstelligen
dat een mens zich gewoon te goed moet
voelen voor zulk afschuwelijk taalgebruik waarbij God en medemens compleet vervloekt wordt.
Ik wil in mijn werk ook altijd graag de
mensen op een hoger plan tillen, dat
streven herken ik bij de Bond.

van Dam
Naam:		 J. J.
Veenendaal
Woonplaats:
2018
Lid sinds: 	
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Foto: 		

Wat doet u in het dagelijks leven?
Sinds augustus 2014 ben ik voorzitter
van het College van Bestuur van het Ichthus College te Veenendaal. Dat is een
christelijke school voor vmbo-t, havo en
vwo op reformatorische grondslag. De
school heeft ruim 2000 leerlingen.
Naast deze functie ben ik tevens lid van
de Raad van Toezicht van de Rehoboth
school te Barneveld en Ochten. Dit zijn
scholen voor speciaal onderwijs.

Waarom hebt u uw naam verbonden aan
de Bond tegen vloeken?
In de eerste plaats omdat ik de doelstelling van de Bond van harte onderschrijf.
Het misbruik van Gods Naam en de
verloedering van het taalgebruik gaat
onze christelijke gezindte niet voorbij.
We hebben daarom een opdracht om, in
het bijzonder met de jongeren, hierover
het gesprek te voeren. Ons taalgebruik
zegt niet alleen iets over beschaving
maar laat anderen ook iets merken van
de eerbied die wij hebben voor de goede en heilige God.     

Wat wilt u bijdragen aan de Bond tegen
vloeken als lid van het Comité?
In mijn directe omgeving zou ik het
werk van de Bond van harte willen
aanbevelen en onder de aandacht willen brengen. Tevens zou ik mensen
die achter de doelstelling van de Bond
staan willen stimuleren om lid, dan wel
donateur te worden.

Heeft u nog een tip voor de Bond tegen
vloeken?
Ik zou de Bond in de eerste plaats willen
adviseren door te gaan met de dingen
die men al doet. Richt je daarbij speciaal
op de opkomende generatie, scholieren
op het middelbaar onderwijs. Zij hebben
toerusting nodig om straks hun plek in
de maatschappij in te nemen en met eerbied en ontzag Gods Naam te gebruiken.

NIEUW: Betaalinstructie
Zoals u waarschijnlijk in de begeleidende brief hebt gezien, gebruikt de
Bond geen acceptgirokaart meer, omdat we recent een nieuwe rekening
in gebruik moesten nemen. Het is helaas niet
meer mogelijk nieuwe
acceptgirocontracten af
te sluiten.
Gelukkig is er een
alternatief: de Betaalinstructie. In de
Betaalinstructie staan
alle gegevens die nodig
zijn voor uw gift. Het bedrag kunt u uiteraard zelf kiezen. Verder bevat
de Betaalinstructie de naam en het rekeningnummer van de ontvanger
(Bond tegen vloeken). Ook ziet u een betalingskenmerk. U kunt uw gift
betalen door de betaalgegevens in de Betaalinstructie over te tikken in internetbankieren of mobiel bankieren of over te nemen op een overschrijvingsformulier van uw bank. Alle betaalgegevens staan al in de volgorde
waarin u ze moet overnemen. Het is ook mogelijk om door het scannen
van de QR-code met uw smartphone eenvoudig en foutloos uw gift over te
maken. Mocht u vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op!

