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Zijn Naam is

Wonderlijk

Meditatie

Schoonste Heer Jezus, machtige Vredevorst
Hemel en aard’ buigt zich voor U neer
Niets hier op aarde
heeft zoveel waarde
Als U, mijn Jezus, schoonste Heer

De les van KlasseTaal begint met een
filmpje van duikers die op zoek zijn naar
een schat. Op het digibord verschijnt
een afbeelding van een schatkist vol met
gouden munten. Ik vraag: ‘Wat is voor jou
waardevol?’ Al snel worden familie en
vrienden genoemd, ook wel huisdieren.
Sommige kinderen denken verder en
zeggen: een veilig huis, het leven, geloof.
Een meisje zegt: mijn medicijnen. Daar
word je even stil van.
Ik laat vervolgens een foto van een baby
zien. Ja, als er ‘iets’ waardevol is, dan
is dat het wel. Een mens, een kind. Ik
vraag: ‘Hoe ga je ermee om?’ Voorzichtig natuurlijk, want een baby is klein en
kwetsbaar. Blijkbaar gaan die twee dingen samen op. Iets wat je dierbaar is, is
tegelijk kwetsbaar. Je moet er niet aan
denken, dat er iets ergs mee gebeurt.
Soms gebruik ik als voorbeeld de brand
in de Notre-Dame in Parijs.
Het was wereldnieuws. Een
kostbaar gebouw en tegelijk
o zo kwetsbaar.
De stap naar kwetsen is niet
heel moeilijk. Het kwetst als
woorden met een bijzondere
betekenis op een grove manier worden geuit. Schelden
met een erge ziekte, dat
doe je toch niet? Respect vol

wordt dan respectloos. Waardevol wordt
omgebogen naar waardeloos. We praten
er over door. Iedereen is op een bepaald
punt gevoelig. Dan houd je daar toch
rekening mee in plaats van te kwetsen?
Ook gelovige mensen zijn kwetsbaar.
Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 vers 7:
Maar wij hebben deze schat in aarden vaten. Hij zegt dat met de bedoeling om niet
in onszelf te gaan roemen. De kracht is uit
God en niet uit ons, zo vult Paulus aan.
Ik moet denken aan Jezus in de stal. Híj
maakte zich vrijwillig kwetsbaar en Hij
deed dat voor u en mij. In Kerstliederen
wordt het bezongen. O Kindeke klein, o
Kindeke teer. En Hulploos, Kind, heilig
Kind. Stil bidden we: Heiland, woon in
onze harten. Laat mij een aarden vat zijn,
waarin Uw Geest woont als een verborgen schat. Samen met de herders buigen
we bij de kribbe voor het
Kind, dat tegelijk onze Koning is. Niets hier op aarde
heeft zoveel waarde als U
mijn Jezus, schoonste Heer.
Kwetst het u ook zo, als er
met die schat, Zijn naam
gevloekt wordt?
Kees Hazeleger,
Gastdocent KlasseTaal
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Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik houd mij dagelijks bezig met mijn hobby en dat is: waar mogelijk de medemens
helpen en/of inspireren. U raadt het al: ik
ben opperrabbijn. Maar daarnaast mocht
ik meer dan veertig jaar werkzaam zijn
als Hoofd van de dienst Geestelijke
Verzorging van het enige Joods psychiatrische Centrum van Europa, het Sinai
Centrum. Sinds enige jaren ben ik de directeur van de afdeling van het Rabbinical Centre of Europe dat zich bezighoudt
met de Overheidscontacten. Gevestigd
te Brussel. En vanuit die positie ben ik
dus met de politiek bezig. Daarnaast…
en daarnaast… met andere woorden ik
ben op vele fronten bezig met uiteraard
de Joodse gemeenschap, maar zeker ook
daarbuiten. Onder andere achttien jaar
lid geweest van het Scheidsgerecht van
het Ziekenhuiswezen.
Waarom hebt u uw naam verbonden aan
de Bond tegen vloeken?
Omdat ik me erger aan de steeds meer
overheersende secularisatie. En aan
secularisatie zit automatisch gekoppeld:
gebrek aan respect voor de Eeuwige
onze God… En dus is vloeken geoorloofd.

Wat wilt u bijdragen aan de Bond tegen
vloeken als lid van het Comité?
De Bijbel begint met het Scheppingsverhaal. Waarom eigenlijk, kan men zich
afvragen. Had de Bijbel niet beter kunnen
beginnen met het geven van de Tien Geboden? Neen dus. Juist beginnen met de
geschiedenis van de Schepping omdat
ieder mens voor alles dient te weten dat
er een Schepper is. Een Schepper die een
en ander van ons mensen verlangt, waaronder respect voor Hem. Vloeken is het
tegenovergestelde van respect.
Heeft u nog een tip voor de Bond tegen
vloeken?
Wie ben ik als nieuwkomer om nu al met
tips te komen. Maar toch: vroeger, in het
grijze verleden, werd ik bij voortduring
geconfronteerd met posters die indruk
maakten. Posters die opriepen om het
vloeken na te laten en die het vloeken
belachelijk maakten. Mijn tip: maak reclame voor de goede zaak.

Belangrijk:
e-mail administratie
Het mailadres van Adrie zal binnenkort opgeheven worden. Daarom
willen we u vragen om e-mails
voortaan te versturen naar info@
bondtegenvloeken.nl.
Zo zijn we er zeker van dat we uw
vraag of bericht ontvangen en u

Adrie bedankt!

goed van dienst kunnen zijn!

De medewerkers van de Bond werken met veel plezier en passie aan de doelstelling
van onze organisatie. Veelal voor lange tijd maar af en toe slaan medewerkers de vleugels uit en dat gold ook voor onze Adrie. Adrie Kuipers was vaak de eerste persoon die
u sprak. Zij zorgde voor de administratie en had veel contact met de donateurs. Wij
danken Adrie van harte voor haar inzet en wensen haar veel succes bij de volgende stap
in haar carrière.

Vacature

Bond tegen vloeken heeft een vacature!
Dit betekent ook dat we naarstig op zoek zijn naar een nieuwe collega. Deze
collega gaat er voor zorgen dat onze donateurs, vrijwilligers, scholen, docenten
en externe relaties ontzorgd worden. Een belangrijke rol in de organisatie! De
volledige vacature omschrijving wordt nog uitgewerkt maar belangrijke persoonskenmerken zijn klantvriendelijkheid, flexibiliteit en organisatievermogen.
Kennis van en ervaring met computerprogramma’s inclusief sociale media
vinden we belangrijk. En, onze nieuwe collega is een toegewijd christen die uit
overtuiging kiest voor een (parttime) job bij de Bond tegen vloeken. Bent u, of
kent u deze toekomstige nieuwe collega? Laat het weten en neem contact op
met Kees van Dijk, directeur. kvdijk@bondtegenvloeken.nl / 06-22066194

Promotiecampagne 2020
Wij hebben een onderzoek uitgevoerd onder onze achterban tijdens de familiedagen in
Gorinchem en via Facebook. Ongeveer 300 mensen hebben de enquête ingevuld.
De uitkomsten zijn voor ons erg waardevol.
Weet u dat ongeveer 62,4% van de respondenten vindt dat de Bond tegen vloeken
niet voldoende zicht- of hoorbaar is in de
samenleving? Een belangrijk punt waar
wij veel aandacht voor hebben. Als Bond
hebben wij een boodschap voor Nederland.
Die boodschap, opkomen voor de heiligheid
van Gods Naam en respect voor elkaar,
is belangrijk en moet gehoord worden.
Daarom werken wij aan de bekendheid van
onze organisatie. Wij ontwikkelen momenteel een promotiecampagne die in 2020
zichtbaar en hoorbaar moet worden. Zo’n
campagne kost geld. Stationsreclames,

waarmee de Bond bekendheid heeft verworden, kosten al gauw ongeveer € 50.000.
Uw steun is daarom onontbeerlijk en wij
hopen dat u wilt bijdragen in de kosten van
deze campagne.
Wilt u meewerken aan de zichtbaarheid
van de Bond tegen vloeken? Alvast heel
hartelijk dank! U kunt gebruikmaken van
de betaalinstructie op de bijgevoegde brief
of doneren via:
bondtegenvloeken.nl/doneer.

Jaarplan

Het nieuwe jaar is in aantocht. We hebben opnieuw nagedacht over onze prioriteiten
en activiteiten. Dit doen we met Spreuken 19: 21 in gedachten “In het h
 artvan de
mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand”. De Bond blijft
zich onverminderd inzetten tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol
taalgebruik. Gods Woord is de basis voor ons denken en handelen. De werkzaamheden die wij doen, moeten bijdragen aan de doelstelling van de Bond tegen vloeken
en leiden tot maatschappelijk effect. We streven ook naar verdieping en willen ons
ontwikkelen tot een gerenommeerd kenniscentrum.

Kees van Dijk

Bond tegen vloeken 2020
Enkele speerpunten:

onderzoek zal zich op die gewenste
gedragsverandering richten.

› Toerusting en uitbreiding van onze
regionale werkgroepen. De vrijwilligers zijn onze ambassadeurs. Niet
in alle regio’s zijn werkgroepen.
Uitbreiding is gewenst. Doet
u mee?

› Uitbreiding van het
aantal gastlessen van
KlasseTaal. Daarnaast
richten we ons op het
doorlopend ontwikkelen
van lesmateriaal en het
verrichten van onderzoek i.s.m.
het Jacobus Fruytiercollege en de
Driestar. Het is ons verlangen om
met onze taallessen een gedragsverandering in gang te zetten. Het

› De jeugd wordt meer betrokken bij
› Aanbieden van taaltrainingen bij bedrijven. Enerzijds als tegenprestatie
wanneer bedrijven “Vrienden
van de Bond” worden,
anderzijds ook om in
de zakelijke wereld
taalbewustzijn te
bevorderen. Dit doen
we onder de naam
“TaalQuestie”.

› Vergroten van impact
via sociale media. De sociale
media kanalen worden veel bezocht.
De Bond wil meer herkenbaar worden op de sociale media om bewustwording te creëren.

het werk van de Bond. Om dat mogelijk te maken, werken we aan een
projectplan. Dat kunnen we niet zonder de jeugd. Heb jij belangstelling
om actief te worden bij de Bond tegen
vloeken en je bent 14 jaar of ouder?
Laat het horen!

› Het Land in. Presenteren en trainingen geven aan verenigingen en

kerken. Nodig ons uit! Verder gaan we
naar markten en evenementen.
Kortom, we zijn aanwezig in de Nederlandse samenleving om toe te rusten en
bewustwording te creëren.
Met veel activiteiten en nog meer enthousiasme stappen wij 2020 in. Uw
gebed en financiële steun hebben wij
heel hard nodig. Wij weten ons afhankelijk van Gods hulp en Zijn zegen.

Borden Ternaard

VV Ternaard gaat voor respectvol
taalgebruik…
Rennie Schoorstra sponsorde twee
sportveldborden voor de voetbalclub VV
Ternaard. Bij deze club staat Rennie als
betrokken clublid, actief voetballer en
scheidsrechter bekend.
“Bij de voetbalclub staat al jaren een
bord, maar dit bord was aan vervanging
toe” vertelt Rennie. Vandaar dat hij de
Bond vroeg om twee nieuwe borden te
leveren met de teksten: Grove taal is
niet normaal en: Een vloek mist ieder
doel. “De Bond heeft jaren geleden een
onderzoek gedaan naar waar het meest
gevloekt wordt: op het voetbalveld. Op en
langs het veld heb je vaak te maken met
emotie, af en toe wordt er dan wat uitgeflapt.” Rennie knikt begripvol terwijl hij dit
vertelt, toch vindt hij het belangrijk om de

voetballers bewust te maken van wat ze
zeggen. “Het is waardevol om mensen op
hun taalgebruik te attenderen. Misschien
geloof je niet, maar weet wat je zegt!’
Vloek- en scheldwoorden kunnen gevolgen hebben en dat heb je zelf vaak niet
eens door. Daarbij zal God niet onschuldig
houden wie Zijn Naam leeg of zinloos
gebruikt, je kunt zomaar dingen over je
heen halen. Het is niet alleen maar lief
en aardig, we mogen hier best duidelijk
in zijn!”.

Pepermuntacties
Onder het motto Een frisse actie voor
meer frisse taal zijn op enkele scholen
pepermuntacties gehouden. Het leverde
weer mooie resultaten op.
Leerlingen van de groepen 6 van de
Ds. J. Fraanjeschool, locatie De Vesting
uit Barneveld hebben voor € 4343,pepermunt verkocht. Een
prachtig bedrag. Topverkopers waren Rob Troost met
€ 145,- (rechts op de foto) en
Lucas Jacobs (links) met maar
liefst € 420,-.
Leerlingen van de groepen 8
van de Julianaschool uit
’s Gravenpolder hebben voor
€ 2300,- pepermunt verkocht.
Ook een heel mooi resultaat.

Alle leerlingen, leraren en directies
heel hartelijk dank voor de geweldige
inzet. En natuurlijk zijn we ook de kopers van pepermunt dank verschuldigd.

Wil jij ook meedoen met onze
pepermuntactie? Neem contact
met ons op!
kees@klassetaal.nl (PO)
sjors@klassetaal.nl (VO)

Puzzel

Betaalinstructies

NOGMAALS: Betaalinstructie
Ons is gebleken dat de nieuwe betaalinstructie tot vragen leidt. Daarom
nogmaals de toelichting. We hebben uw
bijdrage hard nodig!
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 be-

(mits dat kan met uw mobiel bankieren app)

drag 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!

Hiernaast zie je een letterkaart van een
voorloper van het Brailleschrift, ontwikkeld
door Dr. William Moon (1818-1894) die op
21-jarige leeftijd blind werd. Probeer de
onderstaande tekst te lezen.

Dr. W illiam M
oo

OplossingPuzzel 2:

Stuur uw oplossing uiterlijk 1 januari 2020 naar
de Bond tegen vloeken,
Postbus 362, 3900 AJ Veenendaal of mail naar:
info@bondtegenvloeken.nl.
Wat kunt u winnen? Er is keuze tussen een
Beach tennisset of een stappenteller. Uit de
oplossingen trekken we 5 prijswinnaars. Zij
ontvangen uiterlijk 1 februari 2020 bericht. Vermeld bij de oplossingen welke prijs u /jij wenst.

Prijswinnaars puzzel
K&B september 2019
Mw. J. Heinen-den Hertog
De heer P. de Vos
De heer N.C. Houtman
Mw. M. de Jong-van Berkel
Mw. C. Ruissen

n

Agenda
// 26 februari 2020
Missionair project De Stadstuin
Tilburg
Op D.V. 26 februari 2020 zal de Bond
aanwezig zijn bij het missionair project dat plaatsvindt in “De Stadstuin”
te Tilburg. Ons bestuurslid mr. drs.
J.P. de Man is nauw betrokken bij
dit missionaire project. Hij heeft de
Bond uitgenodigd om een bijdrage te
leveren. Wij voldoen natuurlijk graag
aan dit verzoek. Veel christenen
vinden het moeilijk om in gesprek
te gaan met anderen over thema´s
als vloeken en geloven. Wat doe je
als iemand vloekt? Ga je in gesprek?
Hoe moet je dat doen? We delen
graag onze ervaring met de Tilburgers! Zo komen we samen op voor de
eer van Gods Naam! Wilt u ook een
soortgelijke bijeenkomst organiseren? Nodig ons uit! Wij komen graag.

Spreek vrijmoedig!

Ook adverteren?
Neem contact met ons op via
info@bondtegenvloeken.nl
of bel 0318-512002.
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