Korte berichten

Stollenactie en verkoopmarkt
Gereformeerde Gemeente in
Nederland Gouda

In januari 2022 hebben de kinderen van de kinderclub
stollen verkocht en aansluitend werd in juni een verkoopmarkt gehouden op het kerkplein. De opbrengst van alle
activiteiten was voor de Bond tegen vloeken. De Bond
tegen vloeken mocht op 18 juni het bedrag symbolisch in
ontvangst nemen.
De kinderen hebben in totaal € 9.023,93 bijeen gebracht!
Een resultaat om stil van te worden. Geweldig! We zijn
erg dankbaar met dit resultaat en alle inspanningen maar
vooral ook dank aan God die dit allemaal mogelijk heeft
gemaakt. Fijn dat de leiding, samen met de kinderen, zo
actief is geweest voor de Bond tegen vloeken.

Puzzel

Jezus zegt vaak: “Ik Ben................. ”. Kun je de woorden vinden?
Bij elk woord is de eerste letter al gegeven.
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Terdege Zomerfair
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De Terdege zomerfair is weer voorbij. Wat
zijn er veel penalty’s genomen! We hebben
mooie en bezielende gesprekken gevoerd,
nieuwe donateurs mogen verwelkomen en
nieuwe vrijwilligers ontmoet waaronder
meerdere jongeren. Een geslaagd evenement dat ons met dankbaarheid vervuld.
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Op vrijdag 29 april hebben de leerlingen van klas 1 en 2
van het Van Lodenstein College in Ede een strandwandeling gemaakt. Familie, vrienden en buren hebben
de leerlingen hiervoor gesponsord. De sponsor dag
heeft het prachtige bedrag van € 4006,30 opgebracht.
Gastdocent Sjors van der Kraan was aanwezig om de
wandelaars aan te moedigen. Op maandag 16 mei heeft
Kees van Dijk, na een korte toespraak, het mooie bedrag overhandigd gekregen. De leerlingen kregen als
beloning een beachball set en een ijsje.

Opnieuw verzorgt de Bond tegen
vloeken het zaalvoetbaltoernooi in
het Topsportcentrum in Rotterdam.
Gaaf om te kunnen doen! Waarom
we dat doen? Om te laten zien en
ervaren dat sport en respect een
mooie combinatie is. Naast de voetballers zijn ook sponsoren van harte
welkom…Meer weten? Neem contact
op met Kees van Dijk

w

1

7

Strandwandelen van Noordwijk aan Zee naar
Katwijk aan Zee voor KlasseTaal
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Zaalvoetbaltoernooi Rotterdam
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Vacature

In de gele kolom staat:

Toe aan een nieuwe uitdaging?
Wij zijn op zoek naar een
Stuur de oplossing uiterlijk 1 november
2022 naar de Bond tegen vloeken, Landjuweel 46, 3905 PH Veenendaal of mail
naar info@bondtegenvloeken.nl
Er worden 5 prijswinnaars geselecteerd.
Keuze uit: beach-tennisset, Spreukenboekje of een frisbee met het Groot
Respectboek.

Ontmoeting

Prijswinnaars K&B april 2022
Juliette ’t Lam
Saskia Schouten
Gerrie Koppenaal
Lotte Kuiper
T. Bos

Enthousiaste
voorlichter / relatiebeheerder
24 uur per week
De volledige functieomschrijving vind je
op www.bondtegenvloeken.nl.

Colofon
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

Ontmoeting

Ik ben Winsen en ik ben 12 jaar

Ik ga terug naar een uitzending in
2011 in Afghanistan. Ik was al enkele maanden van huis en voelde
me, als christen, eenzaam. Niet
omdat ik geen mensen om me
heen had. Sterker nog, ik had
goede contacten binnen de eenheid en met enkele mensen ook
een diepergaande persoonlijke
band. Ze waren echter geen
christenen en wat ik miste was,
wat ik maar noem, een geloofsgesprek. Soms kunnen woorden
snijden in je ziel, je kwetsen, je
verwonden. Soms kun je woorden missen, geeft het je een
gevoel van leegte in je hart als
je die lange tijd niet hoort. Dat
was wat mij overkwam.
Op een zondagmorgen was daar opeens
de kassier. Een jonge onderofficier die de
basis waar ik zat bezocht. Al snel ontdekten we aan elkaar dat we beiden christenen waren. Er was al snel wederzijdse
herkenning. Ik heb hem nooit gevraagd
uit welke kerk hij kwam en hij vroeg
dat ook niet aan mij. Alles wat mogelijk
tussen ons zou kunnen staan, bestond
niet in die ontmoeting. Al snel spraken
we van hart tot hart over hoe we ons
voelden, zo ver van huis, zo ver van onze
eigen gemeente, zo ver van het samen
zingen in de kerk. We spraken over wat
de Heere Jezus voor ons betekent en ook
wel over onze eenzaamheid. Hij herkende mijn gevoel maar al te goed.

Toen ik net 8 jaar was, kreeg ik
zomaar kanker.
Ik schrok en was bang dat ik
dood zou gaan toen ik het woord
kanker hoorde. Ik ben gelukkig
genezen. Maar er zijn ook kinderen die doodgaan aan kanker.
Voor alle mensen die schelden
met kanker, wil ik vragen dat
niet meer te doen want kanker
doet heel erg veel pijn. Komend
schooljaar ga ik naar de middelbare en mijn oude school
heb ik een poster ”kanker wil je
nooit horen” cadeau gegeven.
Ik hoop dat kinderen stoppen
zomaar dat woord te gebruiken, want zonder dat je het
weet doe je daar een ander
heel veel pijn mee!!
En de woorden die we wisselden, tijdens
die ontmoeting, waren zalf voor mijn ziel.
Ik werd die ochtend bemoedigd, getroost. Een leegte in mij werd gevuld. Ik
ben God er dankbaar om. Hij gaf me die
andere mens, Hij gaf me die woorden.
Zo kunnen woorden goed voor je zijn, iets
schenken waar je om verlegen bent. Zo’n
moment waarop spreken ‘goud is’.
Apeldoorn, augustus 2022

Ds P. van Duijvenboden

Kees Hazeleger met pensioen!
Donderdag, 30 juni 2022 was de laatste
werkdag van Kees Hazeleger. Na ruim
21 jaar werkzaam te zijn geweest bij de
Bond tegen vloeken, gaat Kees met pensioen. Zijn drijfveer is en was gelegen in
het geloof dat we een goede God kennen
die ons in de Heere Jezus genadig wil
zijn. Zo heeft Kees dat mogen ervaren.
Zijn Naam is hem dierbaar. Al die jaren
heeft hij kinderen op een inspirerende
wijze aangespoord om die Naam met
liefde en eerbied te gebruiken. Hij heeft

bij benadering
6000 gastlessen
gegeven! Kees
was bovendien ook
een fijne collega
om mee samen te
werken.
We danken Kees voor zijn inzet en wensen hem, samen met zijn echtgenote,
een mooie nieuwe levensfase toe onder
de zegen van onze goede God.

gastdocent Kees Hazeleger
opvolgen. Hij heeft dit werk
21 jaar gedaan en nu mag
hij van zijn pensioen genieten. Ik heb veel zin om in
het nieuwe schooljaar aan
de slag te gaan en lessen
te gaan geven in het hele
land en op diverse scholen.
Heel graag wil ik opkomen
voor de eer van Gods naam
en bijdragen aan respectvol taalgebruik onder kinderen en jongeren.
Wie weet zien we elkaar …
u kunt een gastles aanvragen via de website
www.klassetaal.nl of u
kunt mij e-mailen:
nicolien@klassetaal.nl

Introductie nieuw jaarthema VO/MBO

'Woorden zijn wortels'
Na Pinksteren groeit de gemeente door Zijn
Woord en Geest. In Handelingen 2 staat: ‘En
prezen God,…’ Het zaad van Zijn Woord, ontkiemt, groeit en bloeit en geeft vruchten. Goede
vruchten, aangename vruchten. Zo mogen Zijn
volgelingen Zijn woorden weer doorgeven. Wat je
aandacht geeft groeit.
Woorden zijn wortels, woorden hebben wortels.
Wat voor woorden wil je zaaien, laten wortel
schieten en laten groeien? Aangename woorden of bittere en kwetsende woorden? Vloek- of
scheldwoorden of vriendelijke, liefdevolle woorden? Met dit nieuwe jaarthema gaat KlasseTaal
in 2022-2023 naar de scholen. Onze gastdocenten gaan dagelijks in gesprek met leerlingen,
studenten en docenten over de kracht en uitwerking van negatieve en vooral positieve woorden,
richting God en de naaste. Woorden hebben
kracht en geven kleur aan de omgeving.
Woorden zijn wortels.

Het stokje overnemen
Even voorstellen…
Mijn naam is Gerolf Storteboom. Sinds 1 april ben ik
parttime in dienst bij de Bond tegen vloeken als medewerker financiële administratie.
Samen met mijn vrouw en nog thuiswonende dochter,
wonen wij in Garderen. Daar ben ik actief lid van de plaatselijke PKN-gemeente. Daarnaast ben ik betrokken op Stichting Leven uit de Bron en actief in het Pastoraat voor Bevrijding en Innerlijke Genezing in Ermelo.
De aanstelling bij de Bond tegen vloeken is dus een mooie in- en
aanvulling op het werken in Gods Koninkrijk.

Mijn naam is Nicolien Koetsier-Tukker
en sinds 16 mei dit jaar mag ik werken
bij Klassetaal. Al zo lang ik me kan
herinneren vind ik vloeken en grof
taalgebruik vreselijk om te horen. Ik
weet nog dat ik vroeger in vriendenboekjes bij de vraag: “Waar heb je een
hekel aan” invulde: aan mensen die
vloeken. Dan had ik natuurlijk geen
hekel aan die mensen maar aan het
feit dat ze Gods naam misbruikten. Na
het behalen van mijn PABO diploma
aan Felua Ede heb ik een aantal jaren

HIER AFKNIPPEN

lesgegeven aan groep
3 in Ermelo. Daarna
ben ik met mijn gezin
gaan werken bij MAF
(Mission Aviation Fellowship) en is het
lesgeven minder geworden. Toen we in
2006 terugkwamen in Nederland heb ik
eerst invalwerk gedaan op scholen en
daarna 12 ½ jaar gewerkt op Veluvine
in Nunspeet, een middelbare school.
Toen kwam de vacature voor gastdocent Klassetaal langs op Facebook en
dat trok me meteen! Nu mag ik dan als

FAMILIEDAGEN GORINCHEM
2022
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SPREUKEN
Tijdloze wijsheid voor

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

spreuken
over de kracht
van woorden

De Bond tegen vloeken®
zet zich in tegen vloeken
en
schelden en daarmee
voor respectvol taalgebruik.

Gods Naam is voor christenen
heilig en misbruik
daarvan is kwetsend.
Schelden kan voor veel
mensen pijnlijk zijn. De
Bond tegen vloeken wil
het
bewustzijn over taal en
respect vergroten.
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