
Bij een misser of uitglijder tijdens 
een sportwedstrijd is een grof 
woord snel gezegd. Bij de toernooi-
en die de Bond organiseert, laten 
we zien dat het ook anders kan. Op 
D.V. zaterdag 23 oktober 2021 zal 
er (onder voorbehoud) in Topsport-
centrum te Rotterdam weer een 
zaalvoetbaltoernooi gehouden wor-
den. Wilt u meehelpen en sponso-
ren? Neem contact op met Kees van 
Dijk, info@bondtegenvloeken.nl.

Zaalvoetbaltoernooi Rotterdam

Kort       Bondig
Nieuwsbrief

september 2021

Zichtbaar 
  getuigen

PuzzelKorte berichten

Stuur de oplossing uiterlijk 1 november 2021 
naar de Bond tegen vloeken, Landjuweel 46, 
3905 PH Veenendaal of mail naar info@bond-
tegenvloeken.nl 
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd. U 
of jij kunt een beachtennisset of een houten 
bordje ‘Bij ons thuis’ winnen. Geef aan welke 
prijs u/jij wenst.

De oplossing van de vorige puzzel was: En kom naar Hem toe als naar een levende 
steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar.  
1 Petrus 2 : 4 (HSV)

Van een aantal 
personen uit de 
Bijbel kan gezegd 
worden dat ze 
geloofsgetuigen 
zijn. Welke 25 
Bijbelse namen 
kun je maken 
van de volgende 
bouwstenen? 

Een naam kan 
bestaan uit twee 
of drie woordde-
len. Puzzel door 
tot alle stukjes 
gebruikt zijn. 

Veel succes!

Prijswinnaars K&B maart 2021
A. Veenstra, Eesveen
Corline Jongeneel, Ede
Janisa de Groot, Oldebroek
Rianne Legemaat, Woudenberg
Mieke Hagendijk, Ridderkerk

Geloofsgetuigen

Training Vrijmoedig spreken

Toen zij nu de vrijmoedigheid van 
Petrus en Johannes zagen … 
Handelingen 4:13a

Deze praktische training is gericht op 
gespreksvaardigheden waarbij ge-
werkt wordt aan het wegnemen van 
onzekerheden om op een vrijmoedige, 
positieve, aansprekende en openhar-
tige wijze, kort en bondig te getuigen 
van je geloof en effectief te reageren 
op vloek- en scheldgedrag. Van harte 
aanbevolen!
Voor meer informatie en aanmelding 
zie www.bondtegenvloeken.nl

Bij een Wizkids-opdracht op CNS 
de Triangel in Lunteren werd 
gevraagd om een eigen verkeers-
bord te ontwerpen. Mees van Dijk 
uit groep 7 viel met zijn verkeers-
bord tegen schelden in de prijzen.
Van zijn ontwerp is nu een echt 
verkeersbord gemaakt, dat een 
plek krijgt bij de voetbalkooi. Vol-
gens de groep 7-leerling wordt 
hier veel gevloekt en gescholden. 
Hij vindt dat heel vervelend, daar-
om dit bord op deze plaats. Een 
mooie actie van Mees en hopelijk 
heeft zijn bord effect!

Verkeersbord tegen 
grove taal

Donateursenquête

In het vorige nummer van Kort en 
Bondig deden we de oproep om een 
donateursenquête in te vullen. Hier 
werd wel op gereageerd, maar graag 
zouden we nog meer resultaten ont-
vangen, zodat we beter weten of we 
met onze activiteiten op de goede 
weg zijn.
Daarom opnieuw deze oproep. 

www.bondtegenvloeken.nl/vragenlijst

Ga naar

Colofon
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  Naam

  Adres

  Postcode + woonplaats

Bent u donateur? Bezoek dan onze stand, 
nummer E.106 op de Familiedagen te 
Gorinchem. D.V. 19, 20, 21 okt. 2021

Bij inlevering van deze ingevulde bon 
ontvangt u het boek Spreuken, tijdloze 
wijsheid voor elke dag.

✃



worden. De campagne is gestart in de 
overtuiging dat wij hiermee invulling geven 
aan de doelstelling van de Bond: het goede 
gebruik van Gods Naam bevorderen. 

De campagne wordt positief ontvangen. We 
ontvingen veel reacties. Er werden extra 
posters besteld door scholen en bedrijven. 
Ook kwamen er verzoeken binnen om extra 
lessen en presentaties te verzorgen. 
Er waren enkele kritische reacties. Die 
zetten ons aan tot nadenken. Voor ons 
staat voorop dat Gods Naam heilig is. Dit 
geldt evenzo voor de Naam van de Heere 
Jezus. De belangrijkste vraag voor ons 
is: hoe zijn we in de hedendaagse sa-
menleving present en hoe maken we in 
deze tijd contact? 
Wij doen ons werk in afhankelijkheid en 
biddend, omdat we ons bewust zijn dat 
het mensenwerk blijft. Ons werk vraagt 
wijsheid, maar ook scherpte en durf. 

We leren iedere dag en daarom zijn re-
acties voor ons waardevol. Die houden 
ons alert en waakzaam. De Bond blijft 
opkomen voor het eerbiedig gebruiken 
van Gods heilige Naam en respectvol 
taalgebruik. Dit vanuit het dubbelgebod: 
God én de naaste liefhebben.
We kunnen dit niet alleen. De Bond heeft 
de steun nodig van ieder die de Naam 
van God wil eren. Bovenal: wij als Bond 
kunnen niet zonder Zijn zegen.

Kees van Dijk, directeur

Overdenking

In de campagne worden Nederlanders 
met appellerende posters aangezet om 
na te denken over hun woordgebruik. 
We staan voor het bevorderen van de eer 
van Gods Naam en voor het respecteren 
van elk mens. Daarvoor zijn we publiek 
present en steeds op zoek naar een ge-
tuigenis die in de seculiere samenleving 
werkt. De Bond wil in biddend opzien 

een zoutende werking hebben in het 
publieke domein.

Er is veel denkwerk en voorbereiding 
voorafgegaan aan de campagne. De ge-
zichten op de posters zijn van authentieke 
personen. Via de ondertitel vertellen ze 
wat het woord met hen doet en waarom 
er niet mee gevloekt of gescholden moet 

In een onwennige tijd ben ik in relatie 
gebracht met de Bond tegen vloeken. 
Normaliter schud je elkaar de hand, leer 
je elkaars gezicht kennen, ga je aan de 
vergadertafel en praat nog wat bij in de 
wandelgangen. Mijn kennismaking ver-
liep via de E-mail, een telefoongesprek 
en het beeldscherm. Noodgedwongen 
op afstand van elkaar. En toch heb ik 
vanaf de allereerste ontmoetingen geen 
afstandelijkheid ervaren. Integendeel, ik 
ervoer gastvrijheid en gewenstheid. 
Het is de wijze waarop vele, naar ik hoop 
alle christelijke gemeenten met mensen 
binnen en buiten de vertrouwde kring 
omgaan. Gastvrije geloofsgemeenschap-
pen zonder aanziens des persoons. En 
dat laatste, dat kan het spannend maken. 
Want niet alles past bij wat leeft in de con-
text van het christelijk geloof. En anders-
om ook niet. Gelovige mensen hebben een 
eigen taal, zienswijze en levensstijl, afge-
stemd op Bijbelse normen en waarden en 
geleid door Gods Heilige Geest.

Bijna dagelijks komt het op mijn weg. 
Strevend naar een geloofsge-
meenschap met een warm hart 
voor de buurt, met koffie en thee 
die klaar staat voor wie er aan 
komen waaien. En dat vraagt tact 
en wijsheid van de gastheren en 
gastdames. Als er een niet-chris-
telijke mening wordt gedeeld. Of 
wanneer het geloof ervan langs 

krijgt. Of er woorden klinken die je raken. 
Daar sta je dan met al je christelijke idea-
len en goede bedoelingen. Wat maak je los 
of stuk door in discussie te gaan? Waar ligt 
de grens tussen het zwijgen opleggen of 
het andere gezicht laten zien? Is de ander 
er op uit de grens van het toelaatbare op 
te zoeken? Ligt er teleurstelling of frus-
tratie? Of ergens toch een ingang om te 
delen Wie of wat je bezielt. In de naam van 
de Here Jezus. 

Het zijn de momenten om aan Jezus’ woor-
den te denken: ‘Zegen wie jou vervloeken 
en bid voor wie jou tegenstaan’. Aan het 
begin van deze overdenking schreef ik over 
‘erbij horen’ en ‘gewenst zijn’. Want diep in 
ons schuilt toch dat verlangen, dat mensen 
er mogen zijn, juist in de kerk, dat verlan-
gen dat zij tot geloof komen in Jezus Chris-
tus, dat gedragingen en bewoordingen 
worden veranderd vanuit het weten dat ‘Hij 
zijn aangezicht ook over hen laat schijnen, 
hen wil zegenen en tot zegen wil laten zijn’. 
‘Bid voor hen, zegen hen’ is de geloofs- en 
levensles van Jezus. Want bidden veran-

dert mensen. Om te beginnen 
verander je zelf. Je leert de ander 
te zien door de ogen van de Heer. 

Zegen en alle goeds,

Johan de Vries, heilsofficier
bestuurslid Bond tegen vloeken

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; 
doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, 
en bid voor hen die u belasteren. Lucas 6 : 27 - 28

Nunspeet Huis aan Huis

Het zal u zeker niet zijn ontgaan. Onze nieuwe bewustwordingscampagne. In juli ont-
ving u een brief met daarbij een poster. Heeft u de poster nog opgehangen? Er hebben 
zo'n 300 posters gehangen in bushokjes in 13 grote steden van ons land. 

'Weet wat je zegt'

Enkele berichten 

in de media

Postercampagane

Op 1 juli j.l. hebben wethouder André 
Flach van gemeente Hendrik-Ido-Am-
bacht en Bond tegen vloeken-directeur 
Kees van Dijk de award aan de klas 
uitgereikt.

In een boeiend filmpje maakt de par-
tij LEER duidelijk wat er over vier jaar 
bereikt moet worden: meer respect 
voor kwetsbare mensen en voor hulp-
verleners. LEER wil ook dat thema's als 
abortus, euthanasie, zelfmoord en echt-
scheiding op scholen onder de aandacht 
worden gebracht.
Zowel André Flach als Kees van Dijk, 
die tevens gemeenteraadslid is, prezen 
de inzet van de leerlingen. Jullie zijn de 
politici van de toekomst, zo werd tegen 
de leerlingen gezegd.

Maar liefst 52 partijprogramma’s wer-
den ingestuurd. Een mooi resultaat. Wat 
is er veel werk aan besteed! Een jury met 
o.a. SGPJ-voorzitter Leander Tramper 
heeft alle powerpoints, filmpjes en sket-
ches nauwkeurig bekeken. De jury bena-
drukt dat de partijen die niet gewonnen 
hebben, zeker geen verliezers zijn. Als 
bewijs van hun deelname ontvingen alle 
partijen een mooi certificaat. 
Verschillende leerlingen lieten ons weten 
dat ze genoten hebben 
van het project en dat 
ze er veel van geleerd 
hebben.

Kees Hazeleger,  
gastdocent PO

De partij LEER (Leven, Eenheid, Respect) van groep 8a van de Stadhouder Willem III-
school uit Hendrik-Ido-Ambacht is winnaar geworden van de Respect2025-award. 

Afsluiting project Respect2025
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PARTIJ: LEER (Leven, Eenheid, Respect)

KLAS: Groep 8a

SCHOOL: Stadhouder Willem III-school
 Hendrik-Ido-Ambacht

WINNAAR

De jury heeft met bewondering kennis genomen 
van het partijprogramma van LEER en dit als 
beste gewaardeerd.

 De hoofdlijnen zijn helder geformuleerd.
  De partij doet tevens interessante voorstellen 
om te komen tot meer respect in ons land. 

Directeur KlasseTaal
Kees van Dijk

Gastdocent KlasseTaal
Kees Hazeleger

Voorzitter SGPJ
Leander Tramper

Veenendaal, mei 2021

RESPECT2025 AWARD

Getuige zijn

“De Naam van Jezus verdwijnt steeds meer uit het straatbeeld behalve als vloek of 

scheldwoord. Gebruik de Naam van Jezus om te loven, niet om te vloeken”.

Evert Adams (gezicht op de poster met de naam Jezus). Evert is belijdend christen, 

projectleider in de bouw en bestuurslid van stichting Jij daar!

Lees meer over de achtergrond van de posters 

in de blogs op www.bondtegenvloeken.nl


