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Uit het bestuur:  
Op 12 januari jl. is onze Voedselbank onderworpen aan 
een niet vooraf aangekondigde inspectie. Doel van de 
inspectie was om na te gaan of wij nog voldeden aan 
de eisen, die voorwaarde zijn voor het behouden van 
het HACCP-certificaat. Het resultaat was voor ons 
uitstekend! Onze werkwijze op het gebied van 
voedselveiligheid en hygiëne is prima in orde. Een 
pluim op de hoed van allen die daar aan hebben 
meegewerkt. 
Na het ontvangen van de in de vorige nieuwsbrief 
aangekondigde gift van € 15.000 voor uitbreiding van 
de koelcel is direct daarna de opdracht voor de 
uitbreiding verleend. In onze komende nieuwsbrieven 
houden we u op de hoogte! 
Van de Kringloopwinkel ontving de VB deze maand een 
gift van € 3000 ,van de plaatselijke werkgroep van Milieudefensie € 2500 ,en van de Stichting 
Boekmeteendoel te Rotterdam ontving de VB € 1585.  Daarnaast mochten we van particulieren bij 
elkaar € 1035 ontvangen! Alle schenkingen zijn door het bestuur in grote dankbaarheid aanvaard! 
Mede door de diverse giften konden we in februari overgaan tot de aanschaf van extra kleding 
voor de vrijwilligers die frequent of langdurig werkzaamheden moeten verrichten in de koude loods. 
 
Het bestuur van VvdS en de VB. 
 
In de Adviesraad WMO en Jeugd Nissewaard zit al geruime tijd een vertegenwoordiger namens 
Vrede voor de Stad, namelijk Rinus Rentmeester. Afgelopen november ben ik, Anne Marie 
Koopman-van Kouwen, benoemd als voorzitter van deze Adviesraad. Ik ben ook bestuurslid van 
Vrede voor de Stad maar zit op persoonlijke titel in de Adviesraad. Een aantal jaren geleden is de 
Adviesraad afgestapt van het principe dat mensen namens organisaties benoemd worden: 
iedereen zit nu op basis van zijn of haar eigen deskundigheid of achtergrond.  
Rinus Rentmeester heeft afgelopen jaren erg veel werk verricht voor de werkgroep 
toegankelijkheid, ook wel inclusiebeleid genoemd. Ook opleiding en vrijwilligersbeleid waren zijn 
aandachtspunten. Hij heeft aangegeven eind van het jaar met de Adviesraad te willen stoppen.  
Vanuit Rinus is er enige tijd een groep geweest die voor de vergaderingen de agenda doornamen 
en met elkaar nagingen of er nog andere dingen vanuit de kerken aan de orde moesten worden 
gesteld. Dat stukje zullen wij bij het vertrek van Rinus missen, zeker ook omdat de Adviesraad 
WMO en Jeugd Nissewaard het komende jaar zal worden omgevormd in de Adviesraad Sociaal 
Domein, dit door een samengaan met de Cliëntenraad. Dit proces is nu in gang gezet en 
ondergetekende zal dit samen met de Cliëntenraad gaan vormgeven. Een aandachtspunt daarbij 
is het antwoord op de vraag hoe wij als kerken op een goede manier betrokken kunnen blijven bij 
datgene wat zich afspeelt op het terrein van het Sociale Domein. Wat is een handige vorm van 
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communicatie wanneer u iets hoort over problemen met de WMO, Jeugd of iets dat bij de 
Cliëntenraad hoort? Een eerste start is volgens mij dat u mij altijd kan mailen of bellen, 
amkoko@hetnet.nl en mijn telefoonnummer 06 22 964 000. Heeft u nog andere ideeën hierover 
hoor ik het graag. 
 
Anne Marie Koopman-van Kouwen 

 
 

Bron van Vrede  
De projectgroep Bron van Vrede organiseerde 
diverse gebedsbijeenkomsten in het kader van de 
week van gebed voor de eenheid .. Het thema was 
Recht door zee (bedacht en uitgewerkt op de 
Cariben). Onderstaande foto is gemaakt tijdens de 
bijeenkomst op maandag 22 januari in de 
Felicitaskerk. Tijdens deze bijeenkomst zong het 
Felicitaskoor twee liederen.  
 
 
Budgetmaatjes:  Ga er maar eens aanstaan 
De hulpvrager is een alleenstaande moeder. Ze heeft één kind van 6 jaar. De vader van het kind 
draagt niet bij in het onderhoud van zijn dochter en mede hierdoor komt HV regelmatig in financiële 
problemen. De hulpvrager zou daar graag verandering in zien, maar de vader denkt daar anders 
over. 
De hulpvrager doet haar uiterste best om vaste lasten te betalen. Achterstand daarin heeft ze niet. 
Om het hoofd boven water te houden leent ze als de nood hoog is wel bij familie. Er zijn ook 
andere schulden. Deze lijken veroorzaakt doordat de overheid de nodige steken heeft laten vallen. 
Ook nu werkt de overheid niet echt mee. De hulpvrager heeft met de schuldeisers afspraken 
kunnen maken en komt die trouw na. Ze wil de schulden aan haar familie zo snel mogelijk 
aflossen. Die zijn er altijd voor haar geweest en ze wil hen niet teleurstellen. Ze zet zich volop in 
om haar situatie te verbeteren.  
Wat doe je in dat geval als maatje? Is er recht op alimentatie? Zo ja, hoe kun je dat dan 
“afdwingen”?  Hoe kan haar recht worden gedaan bij een overheid die zich niet om haar lijkt te 
bekommeren. Ga er maar eens aanstaan. 

Agenda: 
Bijeenkomst bestuur:     12 maart, 9 april, 14 mei en 11 juni 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  26 april en 22 november 2018 
Gebedsbijeenkomsten:   informatie volgt zo snel mogelijk 
Supermarktacties:    informatie volgt zo snel mogelijk  

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

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 e.o. 
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