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Nieuwsbrief nr. 104 – oktober 2017 
 
 

Uit het bestuur. 
Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat m.n. de Voedselbank de laatste weken vaak in het 
nieuws was. De reden is dat het bestuur geconfronteerd wordt met het feit, dat onze 
inkomsten achterblijven bij onze noodzakelijke uitgaven. Voor het bestuur was dat 
aanleiding om het gemeentebestuur aan te schrijven, en hen de vraag te stellen of voor dit 
jaar en komend jaar de subsidie te verhogen. Inmiddels heeft het eerste gesprek plaats 
gevonden, en hoopt een bestuurs-delegatie in november aan de gemeenteraad een 
toelichting te geven. Wordt dus vervolgd. 
Voor wat betreft de noodzakelijke vrachtwagen kan het bestuur u met blijdschap meedelen 
dat de vier aangeschreven fondsen zodanige bedragen hebben toegezegd, dat we ons nu 
kunnen oriënteren op de aanschaf van een goede, betrouwbare vrachtwagen met koeling. 
De eerste kontakten met een leverancier zijn gelegd, en daarover hopen we u in de nabije 
toekomst meer te kunnen zeggen 
 
Voedselbank: Tegenvaller wordt meevaller  
Nog steeds verbouwt een aantal diakenen en vrijwilligers in de diaconietuin van de PG Zuidland 
aardappelen en groenten voor de Voedselbank. 
Na de brand bij de Esso in augustus lagen er roetdeeltjes op de groenten die op dat moment rijp 
voor de oogst waren. Het was niet verantwoord om deze groenten (zo’n 700 kroppen sla en 
andijvie, 450 preien en 60 boerenkolen) te leveren aan de Voedselbank.  
Dat was een fikse tegenvaller. Al het werk voor niets en geen groenten voor klanten van de 
Voedselbank. 
De diaconie nam contact op met de Esso. In goed overleg werd een schadeclaim ingediend met 
een geschatte winkelwaarde van € 953 en in de toelichting dat klanten van de Voedselbank niet de 
dupe mochten worden. De schadeclaim werd heel snel gehonoreerd.  
In overleg met Anco werden vervangende voedselproducten geselecteerd en via de supermarkt in 
Zuidland besteld. Op 28/9 werden 320 pakken verse melk, 320 pakken koffie en 388 pakjes 
kruidenmix (bami, nasi, spaghetti) bij de Voedselbank afgeleverd. 
Zo werd de tegenvaller toch nog een meevaller. 

 
Budgetmaatjes: Hopen tegen beter weten in.  

Een spreekwoord dat we waarschijnlijk allemaal wel kennen. Een spreekwoord ook waaraan ik 
vaak moet denken bij het werk van Budgetmaatjes. Wat is de relatie tussen 
die twee? 
Midden jaren 80 van de vorige eeuw verscheen een boekje met deze titel. 
Het gaat over de rol de kerk in de stad. De vragen waren talrijk. Wat kan de 
kerk betekenen voor b.v. mensen aan de rand van de samenleving? 
Kunnen ze deze mensen hoop geven of is het hopen tegen beter weten in?  
Eigenlijk is er dus nog weinig veranderd. Er leven helaas nog steeds 
mensen in armoede. Niets nieuws onder de zon dus. Het lijkt echter wel of 
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het aantal steeds talrijker wordt. De problemen waarin ze verkeren lijken ook steeds 
gecompliceerder. Welke hoop kunnen we als kerk die mensen bieden? 
Als budgetmaatje worden we voortdurend met deze situatie geconfronteerd. Mensen in een soms 
uitzichtloze situatie. We kijken de armoede vaak diep in de ogen. Kun je werkelijk iets voor zo’n 
hulpvrager betekenen?  
Wanneer je dan vervolgens met de begeleiding start lijkt het dat er nauwelijks voortgang wordt 
gemaakt. Je hoopt natuurlijk op het tegendeel, maar is dat niet hopen tegen beter weten in? Je 
doet 4 stappen vooruit en daarna weer 2 stappen terug. Soms lukt het helemaal niet en ben je 
alleen maar een luisterend oor. 
Geen opbeurend succesverhaal zult u misschien zeggen. Dat is ook zo, maar wel vanuit onze kant 
gereageerd. Wanneer een koppeling om welke reden wordt beëindigd krijgen we soms een reactie 
van de hulpvrager. Meestal geeft hij/zij aan dat de begeleiding voor hem of haar belangrijk is 
geweest. Zelfs wanneer wij hem niet als geslaagd beoordelen. Het een stukje meelopen met 
hulpvragers in een niet zo florissant deel van hun leven betekent kennelijk heel veel voor hen. 
Meer dan we ons waarschijnlijk kunnen voorstellen. Daar houden we ons aan vast, daar halen we 
een deel van onze energie uit. 
Opgeven is voor Budgetmaatjes geen optie. Ook niet als de hulpvrager er in onze ogen een bende 
van maakt. In ons eigen leven doen we dat ook zo vaak. Hij laat ons dan toch ook niet vallen? 
Vanuit die overtuiging proberen we ons werk te doen. Al lijkt dat vaak “Hopen tegen beter weten 
in”. 
 
(Opgave als budgetmaatje kan nog steeds via budgetmaatjes@vvds.nl)   
 

Supermarktactie: 
De brieven zijn inmiddels de deur uit. Iedereen is aangeschreven. De eerste aanmeldingen van 
vrijwilligers om mee te doen komen inmiddels binnen. Op dit moment hebben ca. 60 mensen 
aangegeven weer mee te willen helpen met de Supermarktactie op vrijdag 8- en zaterdag 9 
december ’17. Daar zijn we blij mee. 
 
Het is alleen nog niet voldoende. We hebben om alle winkels te bemensen zo’n 200 vrijwilligers 
nodig. Heeft u zich nog niet opgegeven? Mail dan snel naar supermarktactie@vvds.nl. We werken 
in blokken van 2,5uur. Op vrijdag gaat het om 3 blokken (9.30 – 12.00uur, 12.00 – 14.30uur en 
14.30 – 17.00uur). Op zaterdag starten we om 9.30uu en eindigen we om 14.30uur (dus 2 
blokken).  

 
Agenda: 
Bijeenkomst bestuur:     13 november, 11 december  
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  23 november ‘17 
Gebedsbijeenkomsten:   11 oktober ’17 (Uitzenddienst) 
Supermarktacties:    8- en 9 december  ‘17 

 
Colofon: 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Stichting Vrede voor de Stad 
Redactieadres: nieuwsbrief@vvds.nl 
Kopij inleveren voor 10 november  

Vrede voor de Stad 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 eo. 
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(Foto-)impressie uitzendbijeenkomst 11 oktober 2017 

Met Jakob op weg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Jakob wrestling the angel, Edward Knippers) 
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