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Nieuwsbrief nr. 112 – juni 2018 
 

Uit het bestuur:  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Op 25 mei is de AVG van kracht geworden. De AVG zorgt onder meer voor versterking en 
uitbreiding van privacy-rechten en voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Dat geldt 
ook voor de St. Vrede voor de Stad (VvdS) en de St. Voedselbank Spijkenisse en omstreken (VB). 
Op grond van de AVG dient iedere organisatie een verwerkingsregister te maken, waarin de 
verwerkingen van de verschillende verzamelingen persoonsgegevens worden vastgelegd. Denk 
hierbij aan vrijwilligers, klanten van de VB en van Budgetmaatjes, donateurs, enz. 
Ook moet een privacy-statement gemaakt worden, waarin wordt beschreven hoe welke 
persoonsgegevens worden vastgelegd en welke rechten betrokkenen hebben met betrekking tot 
hun persoonsgegevens. 
Zowel voor VvdS als voor de VB is een verwerkingsregister opgesteld, in overleg met de 
coördinatoren van de verschillende projecten. De verwerkingsregisters zijn nog niet helemaal 
afgerond, maar alle bij het bestuur bekende gegevensverzamelingen zijn beschreven en de 
meeste rubrieken zijn ingevuld. In een aantal gevallen zal er toestemming gevraagd gaan worden 
aan betrokkenen of VvdS en/of de VB hun persoonsgegevens mag vastleggen. Ook zullen er extra 
veiligheidsmaatregelen ingevoerd gaan worden, zoals het beveiligen van PC’s of bestanden met 
wachtwoorden. Deze activiteiten worden in de komende weken uitgevoerd. 
Zowel bij VvdS als bij de VB staat het privacy-statement al op de respectievelijke website. 
De abonnees van de VvdS Nieuwsbrief ontvangen in de komende weken een e-mail waarin wordt 
gevraagd of zij de VvdS Nieuwsbrief willen blijven ontvangen en akkoord gaan met de registratie 
van hun persoonsgegevens. 
Vragen over de AVG in relatie tot VvdS of de VB kunnen, zoals ook vermeld in de Privacy-
statements, gericht worden aan secretariaat@vvds.nl. 
 

 
Assurantie-advies bureau CAA uit 
Spijkenisse organiseerde op 1 juni voor de 
16e keer het CAA Goede Doelen 
tennistoernooi  op LTV De Dalle in 
Spijkenisse, zoals we in de vorige 
nieuwsbrief reeds aankondigden. 80 % van 
de opbrengst van het toernooi  was 
bestemd voor onze voedselbank. De 
voorlopige (!) opbrengst was € 2800, en het 
eindbedrag valt vermoedelijk nog wat hoger 
uit. Het is duidelijk dat het bestuur 
buitengewoon blij is met dit fraaie resultaat, 
en dankt de organiserende ondernemer, 
Bernard Collens, zijn echtgenote Elma en 
zoon Toni dan ook van harte voor deze 
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ondersteuning van de Voedselbank Spijkenisse e.o. De bijgaande foto van het moment van 
overhandigen van de cheque illustreert e.e.a. Op de foto is ook één van de twee rol-banners te 
zien, die wij voor de promotie van onze voedselbank bij  bijeenkomsten of acties zullen gaan 
gebruiken. 
 
Het bestuur van de VB. 
 

 
Budgetmaatjes: Wanneer schulden je treffen  
 

“Hoe komt het dat mensen in de schulden raken”? Een vraag welke regelmatig aan ons wordt 
gesteld. Een vraag ook welke we ons zelf vaak stellen. 
“Ze zullen hun geld wel verkeerd hebben besteed” hoor je dan vaak. Daar zit inderdaad een kern 
van waarheid in. Hulpvragers maken soms verkeerde keuzes. Dat zullen we zeker niet ontkennen. 
Dat is echter niet het hele verhaal. Het is slechts een klein deel. Heel vaak komen mensen in de 
schulden zonder dat ze daar zelf veel aan kunnen doen. Ze worden werkeloos, krijgen te maken 
met ziekte, je gaat scheiden, enz. En als ze dan toch zelf een verkeerde keuze hebben gemaakt is 
dat soms ook nog wel te verklaren. Recent onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het IQ van 
mensen die schaarste leven wel 13 punten kan dalen. 
Als ze dan in de schulden komen wordt vaak het ene met het andere gat gestopt. Mensen 
proberen te overleven. Door inventief te zijn of door hulp van familie of vrienden komen ze er soms 
zelf uit. Anderen roepen hulp in. Ze doen een beroep op schuldhulpverlening, budgetbeheer of 
worden onder bewind gesteld. 
Als ze hulp hebben gevonden betekent dat echter niet dat de problemen voorbij zijn. Wanneer ze 
tot b.v. tot de schuldhulpverlening worden toegelaten leven ze zo’n 3 jaar op het absolute 
minimum.  
Helaas kunnen er ook wanneer hulpvragers de hulp hebben gevonden nog zaken misgaan. 
Recent bleek een organisatie welke de belangen van een hulpvrager behartigt de nodige steken 
heeft laten vallen. Betalingen werden te laat gedaan waardoor de hulpvrager een aantal malen met 
incassokosten werd geconfronteerd.  
Triest, maar ook daar werken mensen en kan er dus wel eens iets mis gaan. Gelukkig kan de 
hulpvrager in dergelijke gevallen ook rekenen op de hulp van het maatje. Zij/hij zal er alles aan 
doen om de gevolgen voor de hulpvrager te niet te doen. Ook dat behoort tot het werk van een 
maatje: Opkomen voor je hulpvrager wanneer die dat zelf even niet kan. 
 
Bron van Vrede 
Als Bron van Vrede willen we in activiteiten en gebed de ‘christelijke kant’ 
van Vrede voor de Stad laten zien. Samen met onze brede achterban 
(van behoudend, evangelisch, vrijzinnig en linksom en rechtsom alles 
daar tussenin) willen we inspirerend voor elkaar én de rest van 
Nissewaard bezig zijn. 
Zo is er 28 juni een gebedsdienst in De Schuilplaats, waar we kennis 
maken met hun manier van zingen, bidden en vieren. 
Een volgende gebedsdienst zal in het teken staan van de gewoontes en 
tradities van de kerk waar we dan weer te gast zijn. Nodig ons gerust uit! 
We verzorgen kerkdiensten in Hart van Groenewoud en zijn gevraagd 
om te helpen bij het organiseren van kerkdiensten voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
We verzorgen de 4 mei viering in de Dorpskerk.  
We zoeken naar de beste wegen om de Uitzendviering inspirerend en hoopgevend te laten zijn. 
We willen graag op ludieke wijze ‘de boer op’: bij kerken langs, maar ook buiten kerken mensen 
aanspreken op maatschappelijke ontwikkelingen in ‘t geloof. 
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Op 1 september willen we samen met de kinderen van de Klimroos- en Ridderclub op hun startdag 
een bijzondere gebeurtenis meemaken waarin we gaan ontdekken hoe mooi en leuk geloven kan 
zijn. 
Alleen…we komen mensen te kort. We zijn met een klein groepje en komen er niet aan toe om 
onze dromen en ideeën waar te maken. Daarom een oproep: 
WIE KOMT ONS VERSTERKEN?  
We vinden het leuk om met mensen uit verschillende kerken en geloofsachtergronden samen op te 
trekken. In gesprek en activiteiten leren we veel van elkaar. 
Maar dat kan dus alleen als die mensen er ook zijn. 
Wil je meer informatie of heb je interesse? Neem dan contact op met Marloes Meijer 06 36501973, 
bronvanvrede@vvds.nl. 
Wat we wel voor elkaar kregen: 
4 mei was er een mooie dienst in de Dorpskerk, waar gedichten van kinderen klonken en te lezen 
waren. Er werd gezongen, er was een overdenking en vanuit de Dorpskerk sloten de deelnemers 
aan voor de kranslegging. 
9 juni vond de Nacht van Gebed plaats. Van ’s avonds vroeg tot ’s avonds laat kwamen jongeren 
bij elkaar in de Michaelkerk om na een ‘filmpje en een praatje’ te bidden voor vervolgde christenen 
wereldwijd. Hardop of in stilte, dat kon een ieder zelf invullen. Overigens was het ook een avond 
vol eten, drinken en gezelligheid.  
28 juni om 20 uur zijn we te gast in De Schuilplaats in Hekelingen. Het aanbiddingsteam zal 
deze dienst ondersteunen en we hopen met elkaar een inspirerend uur te beleven. Kom je 
ook? 

 
 
Agenda: 

 
Bijeenkomst bestuur:     25 juni 2018 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  22 november 2018 
Bron van Vrede  28 juni 2018 aanvang 20.00 uur Schuilplaats 

Hekelingen 
dinsdag 9 oktober 19-20 uur Uitzenddienst 

      VvdS zondag 14 oktober 
  
Vakantie : in verband met de vakantieperiode verschijnt er geen nieuwsbrief in de maand 

augustus.  
 
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 juli  
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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