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Nieuwsbrief nr. 113 – juli 2018 
 

Uit het bestuur:  
In een vorige nieuwsbrief is gemeld de voorlopige fraaie opbrengst van het tennistoernooi, 
georganiseerd door Collens Assurantie Advies (CAA) ten bate van de VB van € 2800.- Blij en 
verrast was het bestuur toen het deze week vernam dat de definitieve opbrengst voor de 
Voedselbank uitgekomen is op € 3482 !!! Het is duidelijk dat het bestuur van de voedselbank hier 
uiterst dankbaar voor is. Een geweldige ondersteuning bij het vervullen van onze rol in de 
ondersteuning van gezinnen, die  zonder de hulp van de voedselbank het buitengewoon moeilijk 
hebben. De officiële overhandiging van de cheque zal DV plaats vinden op donderdag 19 juli a.s. 
in het pand van de voedselbank. 
 
Het bestuur is soms zoekende. Op dit moment naar een notulist(e). Het bestuur vergadert eenmaal 
per maand gedurende dag-uren, en de belasting van de secretaris is van dien aard, dat  het 
gewenst is dat het werkpakket van de secretaris verlicht wordt. Vandaar. Als een lezer van deze 
nieuwsbrief belangstelling heeft voor de vervulling van deze bestuursswens, dan mag hij of zij 
contact opnemen met het bestuur, via secretariaat@vvds.nl  

 
Interkerkelijk Diaconaal Beraad   
Expertmeeting Zorgzame Kerk. 
  
In mei zijn Jeroen en Ingeborg Bastemeijer naar de Expertmeeting Zorgzame Kerk in Rotterdam 
geweest. Deze werd georganiseerd door Kerk in Actie. Zij kwamen erg enthousiast terug en 
stelden voor om zo’n Expertmeeting te houden voor de kerkgenootschappen aangesloten bij het 
IDB in Nissewaard. In de afgelopen weken hebben we met Kerk in Actie overlegd en dit heeft 
geresulteerd in een Expertmeeting op 13 september 2018 in de Welkomkerk in Zuidland. Twee 
medewerksters van kerk in Actie verzorgen de workshops; de workshops worden in twee ronden 
gegeven, zodat iedereen aan beide workshops kan deelnemen. De uitnodiging gaat ook naar de 
kerken buiten Nissewaard, die elkaar ontmoeten in Samenwerking Gemeenten Voorne-Putten.   
 
Het programma wordt als volgt: 

 17.45 uur Inloop 

 18.00 uur Gezamenlijke maaltijd 

 18.45 uur Opening 

 19.00 uur Workshopronde 1 

 19.45 uur Pauze 

 20.00 uur Workshopronde 2 

 20.45 uur Afsluiting 

 21.00 uur Einde  
  

Ontmoeting en uitwisseling van ervaringen en ideeën zijn belangrijke onderdelen van de avond; 
daarom beginnen we met een gezamenlijke maaltijd. Er zijn geen kosten verbonden aan de 
deelname. De kosten voor de workshops worden betaald uit een subsidie van Kerk in Actie voor 
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het project Zorgzame Kerk. De kosten voor de maaltijd worden betaald door de Stichting Vrede 
voor de Stad. De Expertmeeting gaat alleen door als er minimaal 20 deelnemers zijn. Het 
maximum aantal is 50 deelnemers; de selectie is in volgorde van aanmelding.  
 
Als je wilt deelnemen aan de Expertmeeting, dan horen we graag  

1. Met hoeveel mensen je wilt deelnemen aan de workshops. 
2. Met hoeveel mensen je wilt deelnemen aan de gezamenlijke maaltijd (in verband met de 

catering). 
 
Laat ook weten vanuit welk kerkgenootschap je deelneemt, omdat we (nog) niet iedereen bij naam 
en kerkgenootschap kennen.  
Wij realiseren ons dat we deze vraag aan het begin van de vakantieperiode stellen, maar vanwege 
de afstemming ging dat niet eerder. 
In verband met de planning ontvangen we jullie reactie graag uiterlijk 30 augustus naar e-

mailadres idb@vvds.nl.  
 
Met vriendelijke groet, mede namens Jeroen en Ingeborg, 
Wim de Vroed, bestuurslid VvdS/VB 
 
BudgetMaatjes  IS ER HOOP? 

 
“Moed verloren al verloren”,  hoor je wel eens zeggen. Het schijnt al een oud 
gezegde te zijn. Het betekent zoiets als: “Wanneer je geen moed meer hebt lukt 
het meestal niet je doel te bereiken”. 
Woorden die maar al te vaak waar zijn. In ons werk als Budgetmaatjes komen 
we het helaas nog al eens tegen. Mensen zitten in een diepe put. De moed en 
de hoop daaruit te komen hebben ze allang verloren. Aan het maatje de taak de 

hulpvragers weer perspectief te bieden. Door steeds kleine stapjes te maken waardoor 
hulpvragers kunnen ervaren dat hun situatie niet hopeloos is. “Samen komen we er wel uit” staat 
dominant op de flyer van de budgetinloop. 
“Er is hoop”, daar moest ik aan denken toe ik dit stukje zat te schrijven. Ik herinnerde me deze 
slogan vanuit mijn jongere jaren. De context was ik alleen even kwijt. Om hier achter te komen 
werd Google weer even mijn beste vriend. Net zoals dat bij Budgetmaatjes ook regelmatig gebeurt. 
“Er is hoop” blijkt ook de titel van een lied van Elly en Rikkert te zijn. Ging over de milieuvervuiling. 
Wanneer het is gemaakt weet ik niet. Duidelijk is dat toen het onderwerp al actueel was. Maar om 
eerlijk te zijn was dat niet dit liedje waar ik naar op zoek was.  
“Er is hoop” was jaren geleden slogan van een wereldwijde evangelisatiecampagne. Dat zocht ik 
inderdaad. Daar herinnerde ik me de slogan nog van. Veel kerken vooral uit evangelische hoek 
getuigden b.v. op straat. 
Er is hoop. Ik durf dat nu weer te zeggen. Hoop voor mensen met schulden. Die hoop was er 
natuurlijk al door het werk van onze maatjes. Maar nu gloren er voor hen misschien lichtjes van 
hoop aan de horizon. Vanuit onverwachte hoek misschien.  
De schuldenproblematiek is thans een focuspunt in de Tweede Kamer. Enkele maatjes bezochten 
in februari ’18 daar reeds een hoorzitting. De geluiden in die zitting waren al hoopvol. Nu is de 
staatssecretaris met wat voorstellen gekomen. Over het certificeren van bewindvoerders (recent 
verdween er in de regio nog een bewindvoerder waardoor zo’n 15 mensen in Nissewaard opnieuw 
in de problemen kwamen), voorkomen stapeling van kosten, enz. Er gloort dus wat hoop. We 
hopen alleen dat die hoop niet ijdel is. 
 
Bron van Vrede 
Wat was het een bijzondere gebedsdienst. 
Terwijl half Spijkenisse en omgeving in een ellenlange file stond, wist een select gezelschap De 
Schuilplaats (Dorpsstraat 105a in Hekelingen) te bereiken. Daar werden we welkom geheten door 
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voorganger Anton Oerlemans en de muziekgroep o.l.v. Marleen. Een informele, intieme, 
bijzondere dienst volgde. 
We hebben gezongen, samen gebeden en Marloes Meijer had een korte overdenking. We 
ontdekten dat Jezus de zussen Martha en Maria niet tegen elkaar uitspeelt, maar dat zij beiden 
verschillende manieren van geloven vertegenwoordigen. Verschillende manieren die in iedere 
gemeente, maar ook in ieder mens aanwezig zijn en nodig zijn. Gaandeweg rekenden we ook nog 
even af met enkele wat al te traditionele opvattingen die aan dit verhaal zijn gaan kleven (Martha 
was niet in de keuken aan het werk, zoals wel wordt gedacht, maar als diakonos - diaken, in de 
stad die ‘huis van de armen’ heet).  Daarna zongen we een paar prachtig passende liederen over 
knielen aan Jezus’ voeten en over de vrede van Gods Koninkrijk. We brachten in gebed wat 
speelde in ons privéleven, in Vrede voor de Stad, in de kerken en in Nissewaard. We zongen nog 
samen en sloten af met een zegen. 
Ondanks het kleine gezelschap, vertegenwoordigden we verschillende kerkelijke stromingen. Mooi 
om hier kennis te maken met een dienst in de stijl van De Schuilplaats, terwijl ieder zich welkom 
wist met zijn of haar eigen(aardig)heden. 
We kijken uit naar een volgende gebedsdienst, in een andere gemeente, om ook daar kennis te 
maken met de eigen manier van bidden en vieren en op die manier Vrede voor de Stad te steunen. 
Bron van Vrede heeft een doel en functie, dat is tijdens deze bijeenkomst wel bewezen. 
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. 
 
Agenda: 
Bijeenkomst bestuur:    20/8   17/9  15/10  12/11 10/12     
Interkerkelijk Diaconaal Beraad:  22 november 2018 
Bron van Vrede  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 september  
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 eo. 
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