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Missie en visie 
De basis voor de missie van Vrede voor de Stad vinden we in onderstaand Bijbelvers. 
 
Jeremia 29: 7 (NBG – 1951) 
7Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor 
haar tot de Here, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. 
 
Daarin vallen twee werkwoorden op: zoeken naar en bidden voor vrede voor de stad. Vrij vertaald 
willen we met de handen gevouwen en de handen uit de mouwen ons inzetten voor de vrede voor 
de stad. Maar wat is die vrede? Hoe ziet die eruit? Met andere woorden wat is onze visie? 
 
Vrede / shalom voor Nissewaard 
Als we het Bijbels shalom (vrede) vertalen naar onze tijd is dit een bijdrage leveren aan het welzijn 
van de burgers in de stad of eigenlijk gemeente. Als we spreken over de stad bedoelen we niet 
langer (zo zijn we in 2004 wel begonnen) Spijkenisse, maar ook de andere kernen van Nissewaard: 
Abbenbroek, Geervliet, Heenvliet, Hekelingen, Simonshaven-Biert, en Zuidland.  
 
Welzijn in de Bijbelse betekenis van shalom is een geestelijk en lichamelijk welbevinden. Een leven 
met voldoende eten en drinken, kleding, in veiligheid, in harmonie met anderen, met jezelf en de 
natuur/omgeving. Verder een leven in dankbaarheid voor wat God ons in zijn schepping en aan 
liefde/nabijheid in de ander heeft geschonken. We beseffen dat alles hier op aarde uiteindelijk een 
geschenk is, zoals ook ons eigen leven.  
Van daaruit willen we ons richten op God als bron van liefde en leven door Jezus Christus te volgen 
die met zijn leven, sterven en opstanding de weg naar God heeft opengesteld voor een ieder die 
God wil zoeken, aanbidden, bevragen en aanroepen om hulp. In de naam van Jezus Christus willen 
we bidden en present zijn in Nissewaard om te werken aan het bijbels ideaal/visioen van shalom. 
 
Jezus als voorbeeld en Jezus in ieder van ons 
Om deze Bijbelse visie te vertalen naar onze activiteiten staan we kort stil bij een krachtige 
opsomming van daden van barmhartigheid waar Jezus ons toe oproept (Mattëus 25): 

 Geef eten aan hen die honger hebben, geef drinken aan hen die dorst hebben,  
 neem vreemdelingen op (in je stad/gemeente/huis),  
 geef kleding aan hen die naakt zijn (of amper kleding hebben),  
 bezoek hen die ziek zijn,  
 bezoek hen die gevangen zitten 

En tot slot zegt Hij: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de ‘kwetsbaren’ 
onder mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” Kortom Jezus is daar waar 
mensen lijden onder armoede, ziekte, schaamte, gebrokenheid, eenzaamheid etc.  
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Beleid 
Deze daden van barmhartigheid vormen de basis voor de projecten van Vrede voor de Stad. Als 
christenen uit verschillende kerken/gemeenten geven we samen invulling aan de opdracht om 
onze naasten/medeburgers te dienen en daarmee ook Jezus te dienen. We steken onze handen 
uit de mouwen, maar pas nadat we ze eerst hebben gevouwen. We vragen of God met ons 
meegaat, of Hij ons werk wil steunen en zegenen en ons wil tonen waar en voor wie ons werk 
nodig is. 
Zo willen we er zijn vóór de stad/gemeente, maar ook mét. Iedere burger of instantie, gelovig of 
niet-gelovig die zich in wil zetten voor het welzijn van de burgers in onze stad is welkom om ons te 
steunen. Voor ons is duidelijk vanuit welk geloof en welke overtuiging we ons werk doen, maar 
geloven tevens dat Gods Geest soms onverwachte wegen gaat en ook werkt in en door mensen, 
christen of niet, buiten onze kerken. 
 
Zo werken we momenteel vanuit de volgende projectgroepen: 
 

 Voedselbank Spijkenisse e.o. – betrokken op mensen die honger hebben en dorstig zijn, 
maar met ook op hen die kleding nodig hebben (kledingbank die onderdeel is van de 
voedselbank); 

 Budgetmaatjes Nissewaard – betrokken op mensen in armoede/schulden en gericht op 
preventie en structurele steun bij het vinden van een weg uit de armoede en schulden (en 
de daarmee samenhangende noden van weinig eten/drinken, kleding, huisvesting, geen 
geld voor onderwijs/ontwikkeling/ontspanning, maar ook verslechterde geestelijke (door 
druk, onzekerheid) en lichamelijke gezondheid. 

 Bezoekproject Hartelborgt – betrokken op mensen die gevangen zitten, in dit geval nog 
jonge mensen in de jeugdgevangenis de Hartelborgt. Juist voor deze jongeren is het 
belangrijk om met de bezoeken te laten zien dat er mensen zijn uit de kerk/maatschappij 
die hen niet laten vallen. Die geloven in een tweede kans, juist als je toekomst nog voor je 
ligt en dat er een andere weg is dan die van de criminaliteit. 

 Kerk, vluchteling en maatschappij – betrokken op mensen die ‘vreemdeling’ 
(statushouders, vluchtelingen, asielzoekers) zijn in onze gemeente. We proberen binnen 
onze mogelijkheden en in samenwerking met partners te werken aan een gastvrije 
ontvangst en warme begeleiding in het vinden van een plek in onze gemeente door 
taalonderwijs en in de toekomst hopelijk het bieden van ontmoetingsplekken, het 
aanbieden van een maatje om verder te integreren en eventuele andere vormen van 
(praktische) ondersteuning. Voor de invulling hiervan is echter eerst uitbreiding van de 
bemensing nodig. 

 Bron van Vrede – gericht op bidden en vieren, bezinnen en verbinden. Deze projectgroep 
zet zich in voor de noodzakelijk steun vanuit de kerken door gebed, maar ook vieringen in 
verpleeghuizen voor zie die door ouderdom, ziekte, eenzaamheid anders geen toegang 
hebben tot een kerkdienst. Daarnaast bezint deze groep zich op het werk van Vrede voor 
de stad, de betrokkenheid van de kerken en de onderlinge verbinding. 

 
Tot slot hecht het bestuur van Vrede voor de Stad belang aan een goede en transparante 
relatie met de burgerlijke overheid en heeft zij structureel ieder kwartaal contact met de 
vakwethouder en verantwoordelijke ambtenaar om te zien hoe we elkaar kunnen versterken 
en aanvullen in de zorg voor de kwetsbaren. Waar nodig wijzen we op 
misstanden/onvolkomenheden in de uitvoering van wet- en regelgeving (direct via de 
vakwethouder of bijvoorbeeld via de Adviesraad Sociaal Domein). 
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