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Nieuwe collega Scholenacties

Toernooi

Arend Kuipers heeft in juli de Bond tegen vloeken verlaten voor een nieuwe uitdaging. 
We danken hem voor zijn bijdrage de afgelopen jaren! Vanaf september is Adriaan onze 
nieuwe collega. Hij stelt zich graag even aan u voor:

Mijn naam is Adriaan Kroon, ik ben getrouwd met 
Janneke en samen zijn wij de trotse ouders van Noortje. 
Wij wonen in het gezellige Hattem. Al jaren ben ik 
werkzaam als zelfstandig hovenier, daarnaast studeer 
ik theologie. De taak van Arend Kuipers als promotie- en 
projectmedewerker zal ik vol passie en enthousiasme 
voortzetten. Ik vind het belangrijk dat Nederland inzicht 
krijgt in de uitwerking van het gesproken woord en de 
heiligheid van Gods Naam. Woorden kunnen afbreken of 
opbouwen, vervloeken of zegenen; laten we opbouwen en 
zegenen. Het is tijd voor eerbied en respect!

 “Ik vind het belangrijk dat Nederland inzicht krijgt in de uitwerking 
van het gesproken woord en de heiligheid van Gods Naam”

Acties door leerlingen

Op verschillende scholen zijn acties 
gehouden. Alle leerlingen, leraren 
en sponsoren hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Sponsorloop Eben Haëzerschool, Oud-Beijerland: € 8204,75. 
Activiteiten rond project ’Kleuren’ op School met de Bijbel ‘Het Visnet’, 
Grafhorst: € 4523,03 

Pepermuntacties: 
Petrus Immensschool, Middelburg: € 4690,- 
Ds. G.H. Kerstenschool (gr. 7), Yerseke: € 1780,-
Boazschool (gr. 4), Meliskerke: € 347,20
Jhr. Willem Versluijsschool (gr. 5),  
Aagtekerke: € 950,-

Volleybaltoernooi / 
zaalvoetbaltoernooi

In mei hebben we een geweldig volleybal-
toernooi gehad! Wil je nog meer sporti-
viteit? Het zaalvoetbaltoernooi staat ook 
alweer op de agenda. Op D.V. 20 oktober 
2018 strijden 32 teams tegen elkaar in 
Topsportcentrum Rotterdam. Aanmelden 
kan zolang er plaats is, dus kijk snel op  
www.bondtegenvloeken.nl/zaalvoetbal 

Agenda

// D.V. 20 oktober
Zaalvoetbaltoernooi
Sportcentrum Rotterdam

// D.V. 23-25 oktober 
Familiedagen Gorinchem

Voor meer informatie over deze 
activiteiten kunt u terecht op 
www.bondtegenvloeken.nl/agenda. 

Sponsorloop Oud-Beijerland

Verkoop Grafhorst

Yerseke



KlasseTaal 

De tong, een klein maar zeer bewegelijk 
en invloedrijk orgaan. Jakobus schrijft dat  
we met de tong God loven maar dat we met 
diezelfde tong mensen vervloeken,  die naar 
de gelijkenis van God gemaakt zijn.
De tong is dus een belangrijk instrument 
van de gelovige. Overigens ook van de niet 
gelovige. Dat lezen we ook in Spreuken 
18:21: “Dood en leven zijn in de macht van 
de  tong,  wie hem liefheeft, zal de vrucht  
ervan eten”.
Wat een uitspraak van Salomo. De dagelijk-
se praktijk leert ons dat deze woorden zeer 
waar zijn. Met onze tong kunnen wij mensen 
zegenen en met diezelfde tong kunnen wij 
God lasteren en mensen, inclusief onszelf 
in problemen brengen.
De bijbel zegt nog veel meer over de tong. 
Ik nodig u van harte uit om uw bijbel er nog 
eens op na te slaan. Bijvoorbeeld in Spreu-
ken 18 of het al genoemde Jakobus 3.
Boven Spreuken 18 (HSV) staat “vriend-
schap en goedheid”. Daarin kan ook de 
tong als gereedschap meewerken als een 

overvloeiende 
beek, een bron 
van wijsheid.
Wij worden uitgedaagd, nee, het is onze 
opdracht om er alles aan te doen om zo 
onze tong te gebruiken. Geen wapen om 
negatief over anderen te spreken, hen te 
oordelen of te lasteren. Wel als een prach-
tig instrument om God te loven en te prijzen 
in spreken en zingen. De zang- 
avonden zijn daar mooie voorbeelden van. 
En om die vriendschap en goedheid tot onze 
naaste tot uiting te brengen, kunnen wij 
positief met en over elkaar spreken. Het 
stopt niet bij spreken alleen. Daarom nog 1 
Johannes 3:18: “Mijn lieve kinderen, laten 
wij niet liefhebben met het woord of met de 
tong, maar met de daad en in waarheid”.
In woord en daad laten horen en zien dat wij 
volgelingen van Jezus zijn. Een mooie en 
heilzame opdracht voor ons allemaal.

Kees van Dijk
directeur

Meditatie 

Veel behoefte aan 
gastlessen KlasseTaal 
Een respectvolle school, dat willen we allemaal? 
Respect betekent ook: wij letten op ons taalgebruik. 
Wilt u in uw klas taalgebruik expliciet aan de orde stel-
len? Schakel dan KlasseTaal in. We hebben interessant 
lesmateriaal en bieden boeiende gastlessen aan. Tijdens een 
gastles laten we de leerlingen ervaren dat taal iets met je doet. 

Met deze tekst opent een informatieblok van de website van KlasseTaal. Veel scho-
len reageren hier spontaan op en vragen gastlessen aan. Andere scholen tonen 
interesse nadat er gerichte acties zijn ondernomen. In het eerste halfjaar van 2018 
verzorgde KlasseTaal zo’n 500 gastlessen op 80 scholen. De gastdocenten Kees 
Hazeleger en Sjors van der Kraan hebben dus een volle agenda. Daarom is er actie 
gevoerd voor een derde gastdocent. Na het vinden van een geschikte kandidaat zal 
deze derde gastdocent op freelance basis worden ingezet.

Scholen doen er alles aan om goed gedrag en ook goed taalgebruik te bevorderen. 
Loop een willekeurig klaslokaal binnen en je ontdekt aan de wand goede omgangs-
regels. Voor groot en klein zullen we aardig zijn is zo’n veelgebruikte regel. Heel 
wat basisscholen werken met de Kanjertraining. Hiervan is ook een christelijke 
uitgave beschikbaar. De hoofdregel luidt: 

KlasseTaal wil deze regel handen en voeten geven. 
Ons motto is: Respect, laat het horen! Eerbied 
voor God betekent dat je vloeken vermijdt en res-
pect voor anderen houdt in dat je de ander goed 
behandelt. Ook in het cursusjaar 2018-2019 staat 

KlasseTaal klaar om scholen te ondersteunen bij 
het werken aan een goede sfeer met goede taal.

De tong

We hebben respect voor God, 

onszelf en anderen.
Werkgroepen

Verspreid over Nederland is er een aantal werkgroepen actief voor de Bond tegen 
vloeken. Geheel belangeloos zetten onze vrijwilligers zich met veel enthousiasme 
in voor het werk van de Bond tegen vloeken: opkomen voor Gods heilige Naam, 
in de meeste brede zin van het woord. We zijn dankbaar voor de grote inzet van al 
onze vrijwilligers!
Een greep uit de activiteiten van de werkgroepen in 2018: 
Vlaaienacties, zangavonden, wandel- en fietstochten, dia-avonden en markten. 

Puzzel

De tekst op de bus is door elkaar geraakt. Welke tekst moet het zijn?

Stuur de oplossing uiterlijk 1 november 2018 naar de Bond tegen vloeken, Postbus 
362, 3900 AJ Veenendaal of mail naar adrie@bondtegenvloeken.nl. 
U kunt een beach-tennisset of een stappenteller winnen. Uit de oplossingen trek-
ken we 5 prijswinnaars. Zij ontvangen uiterlijk D.V. 1 december 2018 bericht van 
ons. Vermeld bij uw inzending welke prijs u wenst. 

Met project ‘Het land in’ toert de Bondbus door 
heel Nederland. In augustus bezochten we 

openingsmarkten voor eerstejaarsstudenten in 
Nijmegen, Wageningen en Amsterdam.
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