Wie maakt u Vriend van de Bond tegen vloeken?
We willen het voor iedereen mogelijk maken ons werk te steunen en daarom introduceren wij “Vrienden van de Bond”. Een laagdrempelige manier om ons werk te
steunen. Een vriend draagt vanaf € 1,50 per maand bij aan het werk van de Bond.
De betaling gaat middels een automatische incasso. Vrienden worden met een digitale nieuwsbrief, de Kort & Bondig, geïnformeerd over onze werkzaamheden.
“Vrienden van de Bond” gaan wij via onder andere de (sociale) media onder de aandacht brengen van onze achterban. Maar ook uw mond op mond reclame
kunnen we goed gebruiken. Zo bouwt u extra mee aan ons werk. Maak uw
vriend, kennis of familielid “Vriend van de Bond”! Met u en onze vrienden blijven wij
in staat op te komen voor de heiligheid van Gods Naam en respect voor elkaar.

Vrienden doelstelling 2019
Wij streven naar 1000 “Vrienden”. Natuurlijk hopen we op veel meer.
De beoogde opbrengst schatten wij in op € 20.000,-.
Met de opbrengst financieren we gedeeltelijk het project:
“Respect in de regio”. Meer vrienden betekent hogere
Ik bouw
inkomsten en meer aandacht voor ons werk!

Containerstickers

Agenda
Dankzij Fabian,
leerling in groep 7,
heeft de Groen van
Prinstererschool
in Scherpenisse
een containersticker met de tekst ‘Grove taal? Weg ermee!’. Tot zijn verrassing was Fabian één van de
prijswinnaars van de woordpuzzel (K&B december). Daarop besloot hij de ontvangen
containersticker weg te geven aan zijn school. Een mooie actie, waarbij er weer extra
aandacht is voor taalgebruik op school! Dankjewel, Fabian!

Een nieuwe vriend!

Word vr
iend van
de Bond
!

Voornaam/voorletters:

Ook op De Meerwaarde
in Barneveld zijn de containerstickers te zien. De
school heeft maar liefst
60 stickers besteld. Door
heel de school komen de
leerlingen en docenten dus
onze boodschap tegen!

Achternaam:

Telefoon:

E-mail:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Uw IBAN:
Handtekening:

Ik machtig Bond tegen vloeken het toegezegde
maandbedrag automatisch te incasseren
€

Groene Workshop
Ook zin in een lentestuk maken en de
Bond steunen? Meld je aan via
hoekschewaard@bondtegenvloeken.nl en
we zetten je stoel vast klaar! De kosten
zijn € 15,-. De opbrengst is voor de Bond.

Nieuwsbrief

Tweede Kamer
Op 15 januari kwam de Tweede Kamer
terug van het winterreces. Wij waren
erbij om de politici een respectvol
2019 te wensen!

// Zaterdag 11 mei
Volleybaltoernooi

Dichtwedstrijd
Werkgroep Hoeksche Waard nodigt u en
jou uit om mee te doen met de gedichtenwedstrijd! Thema is ‘Uw Naam worde
geheiligd’. Winnaars worden uitgenodigd
hun gedicht voor te dragen op de zangavond op Hemelvaartsdag in Maasdam.
Gedicht insturen naar hoekschewaard@
bondtegenvloeken.nl

// Donderdag 30 mei
Zangavond
Zingt u met ons mee op Hemelvaartsdag?
Locatie: Hervormde kerk van Maasdam.
Aanvang 19:30u.
M.m.v. Vocaal ensemble ‘Yadah’.
Voor meer informatie over deze
activiteiten kunt u terecht op
www.bondtegenvloeken.nl/agenda.

Bondig
maart 2019

// Woensdag 10 april

// Inzenden kan tot woensdag 15 mei

mee
jij ook? ,

Machtiging

Kort

De Luizenmoeder
Via een open brief heeft de Bond
tegen vloeken gereageerd op het
herhaaldelijk vloeken in het programma De Luizenmoeder. Dit naar
aanleiding van veel klachten die we
ontvingen. De tekst van de brief kunt
u terugvinden op de nieuwspagina
van onze website.
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Respect
in de regio

Volleybaltoernooi

Meditatie

De zekerheid van vergeving

Stapelpuzzels

Houd jij van volleyballen? Trommel een
team op en kom volleyballen op zaterdag
11 mei in Sporthal West te Veenendaal!
Schrijf je team in via onze website!
www.bondtegenvloeken.nl/volleybal

En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs,
zo zijt gij nog in uw zonden. – 1 Korinthe 15:17

Begin bovenaan met de letter die er al staat. Daarna komt er steeds één letter bij.
Maak gebruik van de letters die er al staan + een nieuwe letter.
De letters mogen wisselen van plaats. Let op de omschrijvingen.

r
De opstanding van Christus is belangrijk,
omdat deze ons verzekert van Gods vergeving. Tijdens Zijn optreden sprak Jezus
verschillende keren woorden van vergeving en vrede. In de bovenzaal verwees Hij
naar de beker bij het avondmaal: ‘Want
dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen
Testaments, hetwelk voor velen vergoten
wordt, tot vergeving der zonden.’ Jezus
verbond de vergeving voor ons dus met
zijn dood.

Maar hoe kunnen we weten dat God de
dood van Zijn Zoon als een volledig en
volmaakt offer voor onze zonden zou
aanvaarden? We hadden dit natuurlijk
nooit geweten als Jezus in de dood en het
graf was gebleven. Als er geen opstanding was geweest, dan waren we tot de
conclusie gekomen dat Zijn dood op een
mislukking was uitgelopen. De apostel
Paulus heeft dit scherp gezien. In ons gedeelte in 1 Korinthe 15 schrijft hij, dat als
er geen opstanding geweest zou zijn, de
apostelen vals getuigen waren, en er voor
de gelovigen geen vergeving zou zijn, en
de gestorvenen in Hem verloren waren.
Maar vervolgt Paulus, Christus is wél uit
de dood opgewekt en dat deze opwekking
ons ervan verzekert dat Hij Zijn dood voor
onze zonden aanvaard heeft. Dat Christus
niet voor niets is gestorven en dat zij die
in Hem geloven, vergeving ontvangen.
Of zoals een Engelse prediker het in een
meditatie zegt: De opstanding bevestigt
wat er aan het kruis is gebeurd. Wat een
Paasboodschap!
Sjors van der Kraan
Gastdocent

Benieuwd naar de foto’s van vorig jaar?
Check onze Facebookpagina.

→ do .. mi fa
→ klein soort hert
→ vrucht

Dank!
Campagne

Respect in
de regio

De laatste woorden hebben met
het werk van de Bond tegen vloeken te maken.
Opdracht: Maak een goede zin
met deze twee woorden.

In de Kort&Bondig van december stond er weer een woordpuzzel in onze
nieuwsbrief. Nog niet eerder hebben wij zo veel inzendingen ontvangen. Het
is fijn om te weten dat het puzzelen in de K&B door veel mensen gewaardeerd
wordt! Wat wij ook heel erg waarderen, zijn de vriendelijke woorden die vaak
toegevoegd worden in de mail of brief. Zo hebben wij vele malen mogen lezen dat
u voor ons bidt en ons van harte Gods zegen toewenst voor het nieuwe jaar 2019.
Bijzonder en hartverwarmend, dank u wel!

→ jongensnaam
→ iemand die pest
c

→ ???

e
→ voegwoord
→ meertje

De stationsreclame met de
papegaai! Dat is de opmerking die je steevast hoort wanneer je iemand vraagt naar de Bond tegen vloeken.
Wanneer je vervolgens doorvraagt worden optredens in de media of de gastlessen
van KlasseTaal genoemd en soms zijn we opgevallen op een markt of beurs. Maar…
is onze boodschap ook blijven hangen?
Dit jaar pakken we het anders aan. Opnieuw plaatsen we buitenreclame, staan we
op markten en werken we samen met scholen, bedrijven, media en kerken. Dit jaar
richten we onze aandacht echter op vier plaatsen in Nederland, waar onze boodschap een maand lang in diverse vormen zichtbaar zal zijn. Dit nieuwe project heeft
de naam Respect in de regio. Met de boodschap ‘eerbied voor God en respect voor de
mens’ gaat de Bond vanaf 18 maart naar Amersfoort, Tilburg (mei), Enschede (september) en Groningen (november). Woont u in de omgeving van deze steden en wilt u
meehelpen? Wij zoeken nog vrijwilligers die o.a. samen met ons op de weekmarkten
willen staan en natuurlijk zijn andere initiatieven ook welkom. Voor meer informatie
kunt u mailen naar Adriaan@bondtegenvloeken.nl. Wij bidden dat deze campagne
mag zijn als een steen in het water en Nederland in beweging zet, Bid u mee?

→ hier bak je brood in

BELANGRIJK: Nieuw IBAN!
Per 15 juli 2019 wijzigt ons bankrekeningnummer. Tot op heden was Van Lanschot Bankiers onze huisbankier. Deze bank staakt echter haar dienstverlening
en daarom verandert het rekeningnummer op deze datum. Wilt u een financiële
bijdrage aan ons werk leveren? Doe dit dan voortaan via ons nieuwe IBAN! Het
oude nummer zal in de loop van het jaar stopgezet worden. Het nieuwe IBAN is:

Stuur uw zin uiterlijk 1 mei 2019
naar de Bond tegen vloeken,
Postbus 362, 3900 AJ Veenendaal
of mail naar:
adrie@bondtegenvloeken.nl.

→ prijzen, eren
→ houtblok splijten
e

→ ???

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 juni
2019 bericht. Vermeld bij uw inzending welke prijs u/jij wenst.

NL58 INGB 0008 520 91
(t.n.v. Bond tegen vloeken)
Let op: Als u de Bond tegen vloeken gemachtigd hebt het bedrag van uw rekening
af te schrijven, hoeft u niets te doen. Als u via internetbankieren een automatische periodieke bijdrage hebt ingesteld, dient u het IBAN wel zelf te wijzigen!
Dit kan door in de opdracht het oude IBAN te vervangen door het nieuwe. Als u
vragen hebt, bel of mail gerust! Tel.: 0318-512002 / info@bondtegenvloeken.nl

Winnaars puzzel september 2018
Fam. Ruitenbeek
Fam. Verheul
Mw. Brummelkamp
Fam. Kaashoek
Mw. v.d. Mark

Winnaars puzzel december 2018
De heer Kottier
De heer Van Saane
Marianne Smits
Jarno van de Vliert
Christine den Hertog

De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen. Van harte gefeliciteerd.

