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Nieuwsbrief nr.162 januari 2023 

 
Van uit het bestuur:  
 
 
Notulist gezocht  
Voor het bestuur zoeken wij een notulist. Iemand die bij van 
bestuursvergaderingen de notulen wil maken. We vergaderen 11x per jaar op 
een maandagavond van 19:30 tot ongeveer 21:30 uur, maximaal 22:00 uur in de 
Michaelkerk. 
Heeft u interesse, of weet u iemand die dit zou willen doen, laat het ons dan 
weten via secretariaat@vvds.nl  
 
Toezichthouder/voorlichter arbeidsvoorwaarden  
We zoeken ook nog iemand die ons kan helpen bij het toezicht en de voorlichting van de veilige 
arbeidsvoorwaarden op de voedselbank. Er komen veel vrijwilligers bij de voedselbank en willen graag dat 
zij weer veilig naar huis gaan. 
Kunt u ons helpen? Neem dan contact op met Anco Coordinator@voedselbankspijkenisse.nl  

 
 
 
 
 
Voedselbanken Hoeksche Waard en Spijkenisse krijgen bestelbussen van Egg-sellent 
 

        
 
 
 
In de week van 12 december stond Voedselbank Spijkenisse en omstreken een grote verrassing te wachten. 
Egg-sellent, een groothandel in eieren uit Alblasserdam, houdt jaarlijks een collecte voor een goed doel. Die 
collecte wordt gehouden door de verkopers bij de klanten aan de deur. Deze verkopers zijn een 500-tal 
jongeren die in ca. 50 steden en dorpen op pad zijn gegaan voor andermans belang. Dit jaar was het doel 
om voor de Voedselbank Hoeksche Waard een bestelbus aan te schaffen. De opbrengst bleek zo groot dat 
er voldoende geld over was om ook Voedselbank Spijkenisse te verrassen met een nieuwe 2e hands 
bestelbus. 
 
Op woensdag 14 december was er een feestelijke bijeenkomst bij Voedselbank Hoeksche Waard in Oud-
Beijerland. Eigenaren Stefan de Heer en Richard Pons maakten de geweldige opbrengst van € 44.500 
bekend, waarna de bestelbussen werden overgedragen aan de voorzitters Eric l’Abee (VB Hoeksche 
Waard) en Arenda Haasnoot (VB Spijkenisse). 
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Het bestuur van Voedselbank Spijkenisse dankt eigenaren Stefan de Heer en Richard Pons hartelijk voor dit 
prachtige geschenk. 
 
  

 
 
https://egg-sellent.nl/ 
 
 
 

 
Bron van Vrede: 
 
Doe mee aan de Week van gebed voor eenheid: 15 t/m 22 januari 2023 
Doe goed, zoek recht 
 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te 
zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van 
ongelijkheid en racisme. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen 
mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we 
verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te 
geven.  
 
Op maandagavond 16 januari is er een gebedsavond in de Michaelkerk 19.45- 21.00 u 
Op dinsdagavond 17 januari is er een gebedsavond in de Felicitaskerk, Hekelingsweg 15, om 19 uur 
Op donderdagavond 19 januari is er een gebedsavond in Pinkstergemeente de Schuilplaats., Dorpsstraat 
105 Hekelingen om 20 uur. OP vrijdagavond 20 januari is er een gebedsavond bij de Baptistengemeente, de 
Dorsvloer, Zomerakker 415 om 19.30 uur.  Alle avonden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. Welkom! 
 
Zegen en groet van ds. Arenda Haasnoot (voorzitter van bestuur Voedselbank en Vrede voor de Stad)  
 
 

 
 

 

Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad en Stichting Voedselbank Spijkenisse 
en omstreken.  
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl Kopij inleveren voor 10 februari 2023.  
De Voedselbank wordt gesteund door het Oranje Fonds.  
De stichtingen Vrede voor de Stad en Voedselbank Spijkenisse en omstreken hebben de ANBI-status 
waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. 
-ING-rekening NL60INGB0009687591 t.n.v. Vrede voor de Stad te Spijkenisse 
-Rabobankrekening NL42Rabo0121484912 t.n.v. Voedselbank Spijkenisse e.o. 
Kamer van Koophandel nummer: 60092750 St. Voedselbank Spijkenisse e.o. 
Kamer van Koophandel nummer: 24400222 St. Vrede voor de Stad  
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