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Nieuwsbrief nr. 109 – maart 2018 
 

Uit het bestuur. 
Ditmaal is er vanuit het bestuur weinig nieuws te melden.  
Op 6 maart heeft de elke twee jaar te houden 
voorgangerslunch plaatsgevonden in Heenvliet in de 
prachtige locatie van ’t Trefpunt. Velen waren 
aangenaam verrast door de warme huiselijke sfeer. Er 
waren voorgangers/vertegenwoordigers van RKK 
Spijkenisse en Zuidland, GK-V Hoogvliet/Spijkenisse, 
PKN Zuidland, Spijkenisse en Tweestromenland en ook 
het bestuur was met twee mensen vertegenwoordigd. 
Voor de lunch spraken we over de noden die momenteel 
het meest urgent/zorgelijk zijn en op de agenda van de 
lokale politiek zouden moeten staan. Vooral genoemd 
werden segregatie/verdeeldheid/verharding, 
gebrokenheid/eenzaamheid/meer eenpersoonshuishoudens en de vierde levensfase die steeds 
langer duurt, psychosociale problemen en het leefklimaat in onze regio (natuur vs. 
windmolens/industrie). We brachten deze noden in gebed en baden om verbinding, dialoog en 
openheid naar elkaar, andere religies, onze medemens. Na de lunch spraken we over we het werk 
van Vrede voor de Stad ook meer kunnen verbinden met diaconale initiatieven in de kernen, zodat 
het ook steeds meer Vrede voor het dorp kan mag en kan zijn. Hoe kunnen we elkaar en elkaars 
initiatieven versterken? Het was goed en bemoedigend om zo onder Gods zegen met elkaar in 
gesprek te zijn, elkaar te bemoedigen en van elkaar te leren. 
In haar vergadering op 12 maart heeft het bestuur van gedachten kunnen wisselen met een 
delegatie van het bestuur van Samen 010. Dit is de organisatie die voor ons de opleiding en 
begeleiding van ons Budgetmaatjes-project verzorgt. Een leerzame, dus nuttige ontmoeting, zo 
bleek na afloop.  
Ook deze maand ontvingen we weer een bijzondere gift, t.w. een sponsorbedrag van € 500 van de 
Lionsclub Bernisse, waarmee we erg blij zijn.  
De koelceluitbreiding is onderweg, en we hopen dit project in dit voorjaar af te ronden. Hetzelfde 
geldt voor de bestickering van onze auto’s met het VB-logo, maar ook met sponsoren-logo’s. 
Tenslotte treft u in deze nieuwsbrief enige vacatures aan, die we in de aandacht van elke lezer van 
deze nieuwsbrief aanbevelen! 
 
Het bestuur van VvdS en de VB. 

 
Vacatures Voedselbank  
Momenteel zijn er drie vacatures:  
 
Voedselverwerver 
Wat ga je doen   

Je maakt afspraken met leveranciers zoals groothandels, tuinders, winkels over de levering van 
voedsel. Je streeft naar het maken van afspraken over structurele leveringen. Je legt contacten 
met potentiële nieuwe leveranciers en onderhoudt contact met bestaande leveranciers.  
 Wat vragen we  
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 Je legt gemakkelijk contact. Creativiteit en empathie komen goed van pas. Maar je kunt ook 
zakelijk zijn en zelfstandig werken. De functie vraagt wisselend 2 tot 4 uur per week inzet. Mensen 
die langere tijd beschikbaar zijn, hebben onze voorkeur  

  
Fondsenwerver 
Wat ga je doen   
Je zoekt naar sponsors en donateurs die incidenteel of structureel de Voedselbank willen steunen. 
Dat kunnen bedrijven, instanties, verenigingen en particulieren zijn. De sponsors en donateurs 
kunnen financieel ondersteunen, maar ook door hun dienstverlening of producten als natura gift 
aan te bieden. In overleg met het bestuur en de coördinator verzorg je subsidie aanvragen bij 
goede doelen fondsen.   
 Wat vragen we  

 Je legt gemakkelijk contact. Je kunt op zakelijk niveau en zelfstandig gesprekken voeren. Je denkt 
mee en neemt initiatief. De functie vraagt wisselend 2 tot 4 uur per week inzet. Mensen die langere 
tijd beschikbaar zijn, hebben onze voorkeur  
  

Medewerker PR 
Wat ga je doen 
Je gaat een PR beleid maken en uitvoeren. Dit is niet beperkt tot de Voedselbank, maar omvat ook 
andere Vrede voor de Stad-projecten, zoals Budgetmaatjes. 
Ook het bijhouden van de Sociale Media is je taak. 
Wat vragen we. 
De functie vraagt de inzet van 1 tot 2 dagdelen per maand.  

 
Voor alle vacatures geldt: 
Wij bieden je  

 Een goed gevoel omdat je onder meer gezinnen met kinderen die niet rond kunnen komen, helpt. 
Je levert een directe bijdrage aan noodhulp aan je medemens in Spijkenisse en omgeving. Dat 
doe je in een team van vrijwilligers die zich allemaal belangeloos inzetten voor onze klanten.  
 Meer informatie  

 Meer weten over de vacature? Bel 06-18140349 of mail vbspijkenisse@hotmail.com 

 
Agenda: 
Bijeenkomst bestuur:     9 april, 14 mei en 11 juni 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  26 april en 22 november 2018 
Bron van Vrede     29 mei gebedsbijeenkomst 

1 juni gebedsnacht voor vervolgde christenen (meer 
info volgt) 
dinsdag 9 oktober (ipv woensdag) 19-20 uur 
Uitzenddienst 

      VvdS zondag 14 oktober 
Supermarktacties:    informatie volgt zo spoedig mogelijk  

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

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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