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Verwachting

Nieuwsbrief

Meditatie

Zie de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de
naam Immanuël geven; vertaald betekent dat: God met ons. Matth. 1:23

Comité van Aanbeveling

De diepte van woorden
Het vermogen om taal te gebruiken
is voorbehouden aan mensen. Helaas
wordt taal nog wel eens misbruikt.
Dat ging vrij recent zover dat, als zeer
misplaatste grap, een gefingeerd dorp
Kruisigem werd opgevoerd in het Sinterklaasjournaal. Het is jammer dat, toen
daar kritiek op kwam, niet volmondig
werd toegegeven dat deze ‘taalgrap’ ook
als kwetsend ervaren kon worden. Men
had ‘de diepte’ van de woorden niet genoeg gepeild, zo werd aangegeven.
Tegelijkertijd gebiedt de eerlijkheid mij
te zeggen dat ik soms ook niet genoeg
de ‘diepte van woorden’ peil. Juist met
Kerst kan me dat zomaar overkomen.
Die woorden heb ik immers al zo vaak
gehoord. Luister ik dan nog wel echt?
In de tekst boven deze meditatie wijst de
schrijver Mattheüs ons als lezers er op
dat de komst van het kind Jezus tegelijk
een vervulling is van een profetie uit Jes.
7:14. De Zoon van de maagd zal Immanuël
genoemd worden. Dat betekent ‘God met
ons’. Die woorden willen we op ons in
laten werken.
God met ons. Dat wonder dat
na de zondeval, toen wij niet
meer naar het paradijs terug
konden, God Zijn hand uitstak
en tot Abraham kwam. God Zelf
een verbond aanging met een
zondig mens. God met Ons.

Dat wonder dat de Heere God zelfs te
midden van Zijn volk wilde wonen. In de
tabernakel. En later in de tempel. In de
woestijn was dat zichtbaar voor Israël in
de wolk overdag en in de vuurkolom ’s
nachts. De Heere God was niet ver weg,
maar dichtbij. Met ons.
En dan dat onvoorstelbare wonder van
Kerst. Als de Heere God niet alleen met
ons is, maar ook als ons. Als Hij, net als wij
Mens wordt. Als Hij in onze gebrokenheid
komt en gaat leven. Uiteindelijk voor ons
de volle gebrokenheid op Zich neemt, aan
het kruis. Is dat niet voluit God met ons?
Uiteindelijk gaat het nog verder. Het duizelt
me als ik daaraan denk. Met Pinksteren
wordt God de Heilige Geest uitgestort. Die
wil in mij, als in een tempel, wonen. Dat
krijg ik haast niet klein. Hij is niet alleen
met ons, maar ten diepste ook in ons.
Dat is wat deze woorden ons willen zeggen. Ik stip het maar aan, want het is
allemaal nog dieper en breder dan ik in
deze meditatie zeggen kan. Is dat niet
een goede manier om uit te zien naar
Kerst? Om met elkaar deze overbekende
woorden nog eens te spellen?
En dan misschien wel overweldigd te worden, en getroost, en
bemoedigd, door de diepte van
al deze woorden.
Ds. Piet van Duijvenboden
bestuurslid

Naam: Bisschop Gerard de Korte
Woonplaats: ’s-Hertogenbosch

Wat doet u in het dagelijks leven?
Ik ben sinds 2016 bisschop van
’s-Hertogenbosch. Het is een groot bisdom
met ongeveer 1 miljoen rooms-katholieken
die wonen in 260 geloofsgemeenschappen
binnen ongeveer 60 regioparochies. Tegelijk ben ik binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie actief op het terrein
van kerk en samenleving en de oecumene.
Waarom hebt u uw naam verbonden aan
de Bond tegen vloeken?
Ik vind het een eer om binnen het Comité
van aanbeveling de opvolger te mogen
zijn van de onlangs overleden kardinaal
Simonis. Jarenlang heb ik als zijn hulpbisschop met hem samengewerkt. Het is
goed dat er een Bond is die zich, op een
eigentijdse manier, inzet voor respect
voor de Naam van God.
Wat wilt u bijdragen aan de Bond tegen
vloeken als lid van het Comité?
In onze samenleving hebben velen de
band met het kerkelijk leven maar ook
met de God van de Bijbel verloren. In de
Schrift openbaart God zich als majesteitelijk. Vandaar dat wij ontzag voor Hem
moeten hebben en Hem met schroom en

respect benaderen. Het gaat inderdaad,
zoals de posters van de Bond zeggen,
om eerbied voor God én respect voor de
mens, die als schepsel van God een eigen waardigheid heeft.

Heeft u nog een tip voor de Bond tegen
vloeken?
Ik ben nog maar kort lid van het Comité
dus mij past enige bescheidenheid. Het
lijkt mij een uitdaging om juist ook buitenkerkelijken en ongelovigen in Nederland
te bereiken. Zij zullen moeilijk kunnen begrijpen dat God respectvol moet worden
benaderd. Maar zij kunnen waarschijnlijk
wel begrijpen dat vloeken gelovigen pijn
doet. Alleen al uit beschaving en naastenliefde zouden ook zij moeten proberen
zich van vloeken te onthouden. Laat de
Bond de boodschap daarom op een frisse
wijze en met, ook voor seculiere mensen,
herkenbare teksten uitdragen.

Uit het Kinderboekenonderzoek 2020 van de Bond tegen vloeken
bleek dat twee op de drie kinderboeken (63%) grove taal bevatten.
Nog nooit werd zo’n hoog percentage gemeten. Het onderzoek is
breed gedeeld in de media.

Jeugdjournaal
besteedt aandacht
aan het Kinder-

Recordaantal vloeken

boekenonderzoek

in kinderboeken

Kees van Dijk: Respectvol taalgebruik zou de normaalste zaak

van de wereld moeten zijn, óók in kinderboeken. Wij vinden het
onnodig en zelfs ongewenst om kinderen op jonge leeftijd in leesof voorleesboeken te confronteren met vloeken en schelden.
Vooral de hoeveelheid vloeken met de
Naam van God is zorgwekkend. 41% van
de onderzochte boeken bevat vloeken.
Nog niet eerder trof de Bond zo vaak
de gvd-vloek aan in kinderboeken. Ter
vergelijking. In 2019 kwam de gvd-vloek
(voluit geschreven) 1x voor en in 2018
helemaal niet. In 2020 komt deze vloek
minstens 35 keer voluit voor, verspreid
over vier boeken.
Met name in de boeken Bizar van Sjoerd
Kuyper, Dor van Neal Shusterman en
Jarrod Shusterman en IJzerkop van
Jean-Claude van Rijckeghem komen
zeer veel grove vloeken voor.
Jeugdjournaal
Bijna alle kranten en nieuwszenders
besteedden op donderdag 19 november aandacht aan de uitkomst van het
onderzoek. Zo ook het Jeugdjournaal.
Bondsdirecteur Kees van Dijk gaf in een

interview aan geschrokken te zijn van de
hoeveelheid vloeken in kinderboeken.
Het Jeugdjournaal poneerde de stelling:
Een scheldwoord in een kinderboek moet
kunnen. Verrassend was de uitkomst: 60%
van de kinderen is het hier NIET mee eens.
De Bond tegen vloeken is zeker niet blij
met de resultaten van het
onderzoek. Maar door
het onderzoek is wel bereikt dat het onderwerp
vloeken in kinderboeken
breed in de belangstelling stond. Hopelijk zet
het ook de schrijvers en
uitgevers aan het
denken.

Het hele rapport lezen? Zie
www.bondtegenvloeken/actueel

Dhr Kees van Dijk
tijdens het
Jeugdjournaal

Stelling van de dag

Uitslag van de
peiling onder
kinderen.

Jaarplan 2021
2021 nadert met rasse schreden. Op het moment van het maken van het jaarplan 2021
is er sprake van een wereldwijde coronacrisis. Het is een periode waarin we opnieuw
herinnerd worden aan het Schriftwoord ”Het hart des mensen overdenkt zijn weg;
maar de Heere bestuurt zijn gang” (Spreuken 16:9). We maken plannen. Voor morgen
en voor de langere termijn. Dat plannen maken is noodzakelijk omdat er voorbereidingen getroffen moeten worden. Maar, hoe fragiel zijn die plannen. Het kan zomaar
gebeuren dat door al onze plannenmakerij een streep wordt gehaald. De aangehaalde
tekst drukt deze waarheid feilloos uit. In dat besef maken we onze plannen. In afhankelijkheid van onze God. Hij is ons een Toevlucht en Sterkte! Hij en Zijn heilige Naam is
al onze inzet waard. En daar hebben wij uw gebed en financiële steun bij nodig.
Helpt u mee?

Begroting
INKOMSTEN

Aanbieden van taaltrainingen bij bedrijven
› Enerzijds als tegenprestatie wanneer
bedrijven “Vrienden van de Bond” worden, anderzijds om in de zakelijke wereld taalbewustzijn te bevorderen. Dit
doen we onder de naam “TaalQuestie”.
Vergroten van impact
› Dit doen we ook met de sociale media.

Deze kanalen worden veel bezocht. De
Bond wil meer herkenbaar worden op
de sociale media om bewustwording te
creëren.
› De jongeren gaan we ook meer betrekken bij het werk van de Bond. Wat we
daarvoor gaan doen? We gaan daarover in gesprek met de jongere en samen maken we een plan. Doe je mee?
Het Land in
› We gaan met onze nieuwe bus naar
markten en evenementen. We bezoeken kerken en verenigingen. We geven
trainingen. Kortom, we zijn aanwezig in
de Nederlandse samenleving om toe te
rusten en bewustwording te creëren.
Tot zover een opsomming van een aantal
activiteiten. Om dit alles te kunnen doen is
geld nodig. Wij laten u dat graag zien in de
bijgesloten begroting in zakformaat.
Kees van Dijk, directeur

Programma
“Het Land in”

€ 129.500

Giften van particulieren

€ 410.000,(2019: € 410.000.-)

Wat gaan we doen?
Achterban & KlasseTaal
› Toerusting en uitbreiding van onze regionale werkgroepen. De vrijwilligers
zijn onze ambassadeurs. Fijn dat zij in
de regionale werkgroepen zich inzetten
voor de Bond. Wij werken aan toerusting en uitbreiding. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op.
› Onze gastdocenten gaan graag in gesprek met leerlingen en studenten!
Daarom werken we aan nog meer
gastlessen van KlasseTaal. Wij willen
met onze taallessen een gedragsverandering in gang zetten.

UITGAVEN

in zakformaat

Giften van kerken
& organisaties

€ 100.000,(2019: € 96.000,-)

Programma
KlasseTaal

€ 165.000

Programma
Kenniscentrum

€ 55.000,-

€ 25.000,(2019: € 12.000,-)

respect in de regio
deelname markten
deelname beurzen
presentaties en lezingen
promotiecampagne
sociale media

•
•
•
•
•
•

gastlessen scholen:
PO
VO/MBO/HBO
gastlessen overig
docententrainingen
lesmateriaalontwikkeling

•
•
•
•
•
•

aanmoediging O&P fonds*
studentenonderzoek
kinderboekenonderzoek
marktbewerking
trainingen & workshops
website

* Onderzoeks- en Publicatiefonds, zie website Bond tegen vloeken.

Programma
Achterban
Giften van bedrijven

•
•
•
•
•
•

€ 45.000,*Mind your mouth

•
•
•
•
•
•

kerkenpakket + klankbordsessie
werkgroepen
training vrijmoedig spreken
vrijwilligersdagen
jongerenproject MYM*
comité van aanbeveling

Programma Fondsenwerving

€ 26.000,Opbrengsten
TaalQuestie

€ 2.500,-

Programma
Algemeen

€ 117.000,-

•
•
•
•
•
•

gebouwen
kantoorkosten
personeel
afschrijvingen
ICT
HRM & ARBO

Totaal

Totaal

€ 537.500,-

€ 537.500,-

Bord Zelhem

Pepermuntacties

Nieuw voetbalbord in Zelhem

Opnieuw zijn er mooie resultaten van
pepermuntacties op scholen.

Sportcomplex de Pluimerskamp in Zelhem van voetbalvereniging ZZC’20 is
recentelijk helemaal opgeknapt. Daar
hoort natuurlijk ook een mooi fris bord
van de Bond tegen vloeken bij.
Heeft u ook belangstelling voor een
sportbord langs de lijn van uw sportvelden? Neem dan contact op met de Bond
tegen vloeken, info@bondtegenvloeken.nl

› Leerlingen van het Calvijn College in
Goes (locatie Noordhoeklaan) verkochten voor
€ 2140,- aan pepermunt.

Felicitatie en bemoediging
Namens de Bond tegen vloeken mocht
ik onze 80 + jarigen feliciteren in deze
moeilijke coronatijd.
Ik mocht hen Gods Zegen toewensen en
bedanken voor het donateurschap. Vaak
gaf dit een opening voor waardevolle
gesprekken.
Doordat er meer eenzaamheid is, is het fijn
elkaar te kunnen bemoedigen. Vooral als er
pijn en verdriet speelt.
Samen te delen wie de
Heere voor ons is, Gods
Naam aanroepen, uitroepen, is heel waardevol. In dit alles werd
ook blijdschap en dankbaarheid uitgesproken!

Elke dag mag de goedheid van de Heere
ervaren worden, bovenal omdat Zijn
Naam de Enige is op aarde, die de mens
redding biedt. Zoals één van onze donateurs zei: Ik dank God als Zender. Zo
word` Zijn lof vergroot.
Het vloeken, taalverruwing kwam uiteraard ook aan de orde. We
beseffen hoe erg dit is. Een
predikant verwoordde het als
volgt: Zeg eens Gode zij dank
in plaats van een vloek.
In deze tijd zulke gesprekken
te mogen hebben, vind ik heel
rijk. Donateurs, dank u wel!
Rigona Achterberg
vrijwilliger Bond tegen vloeken

› De opbrengst van de actie van de
Ds. J. Fraanjeschool (de Vesting) in
Barneveld bedroeg € 3849,27. Op de
foto staan de beste verkopers van de
groepen 6. Charlotte Anker spande
de kroon met maar liefst € 214,-.
Alle verkopers en kopers hartelijk dank.
Ook dank aan de leraren en directies die
hun medewerking verleenden.

Sponsorrace

Prachtige opbrengst
steppenrace Oldebroek
Wat keken we lang uit naar de steppenrace van de Eben Haëzerschool in
Oldebroek. Vanwege corona moest deze worden uitgesteld, maar 8 oktober
was het dan zover.
Vier groepen 7 en 8 deden mee aan deze
sportieve prestatie. Want dat was het
zeker. Een gure, natte wind raasde over
de naast de school gelegen skeelerbaan. Maar even snel raasden de steppers rondje na rondje voorbij.
Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn.
€ 3048,10. Een prachtig bedrag.

Alle kinderen en moeders die hielpen
bij het tellen: HARTELIJK DANK voor
jullie inzet. Natuurlijk ook dank aan de
sponsoren. In het bijzonder danken we
de juffen Bertine Herweijer en Eveline
Roelofs, die zich namens de school hebben ingezet.

Klaar voor de start

De helden

Aanmoedigende

Op de foto staan van iedere klas de leerlingen die het beste

kleuters

hebben gestept en zij die het meeste geld hebben binnengebracht.

De doorzetter s

Ook de tel-moeders trotseren weer en wind.

Verkrijgbaar in onze webshop
www.bondtegenvloeken.nl/bestellen

Houten bordje 20x20cm
‘In dit huis’

Kalenderposter
2021

€16,14
incl. verzendkosten

Tegen verzendkosten,
een gift is welkom.

Mondmaskers –
“# Weet wat je zegt”
of “# Mind your mouth ”
€10,- incl. verzendkosten

Containersticker
A3 ‘Grove taal?
Weg ermee!

Bond tegen vloeken eerbied & respect
pennen

€11,95
incl. verzendkosten

10 voor €10,incl. verzendkosten

Colofon

Het volk, dat in duisternis
wandelt, zal een groot licht zien.
Jesaja 9:1a.

Voorzitter: drs. L.B.C. Boot
Directeur: Kees van Dijk
Redactie: Bond tegen vloeken
Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal
www.bondtegenvloeken.nl
info@bondtegenvloeken.nl
T 0318 512 002
IBAN NL58 INGB 0000 85 2091

Onderweg

voor eerbied en respect
De nieuwe bus van de Bond tegen vloeken is onlangs beplakt met frisse kleuren en heldere teksten. De bus is wat
compacter dan de vorige en daardoor
makkelijker in het gebruik. We hopen
dat de bus nog veel ingezet gaat worden
bij markten en evenementen.
Opnieuw heeft de firma Van Laar Reklame uit Barneveld de bestickering
gesponsord. Hiervoor onze hartelijke
dank. Op de foto dhr van Laar van Van
Laar Reklame die zojuist de sleutel
heeft overhandigd aan Kees Hazeleger
van de Bond tegen vloeken.

Woordzoeker: Verwachting

Puzzel

Vriend van de Bond

Als alle woorden zijn weggestreept, lees je de eerste regel van een lied.
Noodzaak Bond tegen vloeken?
• Nederland weet steeds minder
van Gods Heiligheid
• Schelden doet pijn en kwetst
mensen
• Het woordgebruik verruwt

Waarom de Bond tegen vloeken?
• Draagt uit dat Gods Naam heilig is
• Is op weg voor eerbied en respect
• Staat voor mooi taalgebruik
• Bevordert bewustwording
• Stimuleert gedragsverandering

Zomaar een paar redenen waarom het werk van de Bond tegen vloeken ertoe doet!
De Bond wil zichtbaar en hoorbaar zijn. U heeft gelezen over de massale aandacht
voor het recent uitgevoerde kinderboekenonderzoek. Dat is goed want het leidt tot bewustwording. Al deze activiteiten kosten geld en wij hebben uw steun nodig. Maar ook
nieuwe donateurs. Daarom treft u nogmaals ons vriendenkaartje aan. Nu als onderdeel
van de Kort & Bondig. Knip de kaart uit, werf een nieuwe vriend en ontvang een leuke
vriendentas. Werft u 5 of meer vrienden? Dan ontvangt u een mooie CD.
"Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de zoetigheid van iemands
vanwege de raad der ziel". Spreuken 27: 9
 Dhr /  Mw

Voorletters:

vriend,

		

heeft een nieuwe vriend gevonden voor de Bond tegen vloeken!
Ja ik wil graag een opvouwbaar boodschappentasje

Nieuwe vriend
 Dhr /  Mw

Ja, schrijf mij in als vriend van de Bond tegen vloeken.

Voorletters:		

Achternaam:

Gift

vriend van de Bond:
 €1,5 p/maand
 €3,- p/maand
 €5,- p/maand
 €
p/maand

Straat & huisnr.:
Postcode: 		

Woonplaats:

Datum: 				Email-adres:
Telefoon: 					Geboortedatum:
IBAN:						
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Oplossing:

Achternaam:

Straat & huisnr.:		

D

Automatische incasso:  JA  NEE

Stuur de ingevulde bon in een gefrankeerde envelop naar: Bond tegen vloeken, Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal.
Of vul deze bon online in op: www.bondtegenvloeken.nl/vriendenactie. Daarna ontvangt u van ons een bevestigingsbrief.
Mede namens de Bond alvast hartelijk bedankt, vriendenwerver en nieuwe vriend!
Kees van Dijk, directeur

Stuur uw oplossing uiterlijk 1 februari 2021 naar de Bond tegen vloeken, Landjuweel
46, 3905 PH Veenendaal of mail naar: info@bondtegenvloeken.nl
Uit de oplossingen trekken we
5 prijswinnaars. Zij ontvangen
uiterlijk 1 maart 2021 bericht.
U kunt een CD (Heerlijk is Uw
Naam) of een houten bordje (In
dit huis …) winnen. Vermeld bij
de oplossingen welke prijs u
wenst.

Prijswinnaars puzzel
K&B september 2020
Robert Poortvliet, Middelburg
Annelies Baan, Sommelsdijk
Marina Gravenland- van Rij,
Putten
Gerda Visser, Ridderkerk
Bert Havinga, Zutphen

vacature

Ben jij onze enthousiaste

vrijwilliger Social Media?
Heeft de wereld van social media geen geheimen voor je?
Weet jij de ins & outs om de online zichtbaarheid te optimaliseren?
Wil je met jouw creatieve ideeën bijdragen aan een respectvoller Nederland? Dan zijn wij op zoek naar jou! We dagen je uit om de boodschap van
de Bond tegen vloeken zichtbaar, hoorbaar en eigentijds uit te dragen.
Jouw taken
› Je onderhoudt de social
media zodat we altijd actueel en up-to-date zijn;
› Je denkt na over de
manier waarop we onze
content relevant kunnen
maken;
› Je bent niet bang om je
mening te geven en je
ideeën te delen op het
gebied van social media;

Jouw profiel
› Je bent overtuigd Christen;
› Je hebt aantoonbare ervaring met social
media en/of het schrijven van (SEO-proof)
teksten;
› Je hebt kennis van SEO, CMS en Google
Analytics;
› Je werkt nauwkeurig en je nekharen gaan
overeind staan van spelfouten;
› Je bent trots op wat je doet. Je deelt wat wij
doen onder iedereen die het maar wilt horen;
› Je bent enkele uren per week beschikbaar

Wil je meer weten? Neem contact op met Kees van Dijk, 06 22066194.

Dé creators van strategische online en offline communicatie

Alles onder één dak:

drukwerk, creatie
strategie en web!

W W W.VANDERPERK.NL 0184 688 377

